
Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados

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

Q1.

Texto CB2A1-I

Ciência e tecnologia são potentes motores do

desenvolvimento da sociedade moderna, pois produzem

conhecimentos e inovações que transformam a vida de

bilhões de pessoas. Da Internet à agricultura, da automação

à indústria farmacêutica, o investimento em pesquisa científica

viabilizou melhorias significativas no nosso dia a dia.

A revolução nas comunicações, na produção de alimentos,

na diversificação de máquinas e equipamentos e na sofisticação

da medicina atesta avanços extraordinários alcançados

pela sociedade na transição do século XX para o atual.

Além disso, a complexidade dos desafios do mundo

moderno coloca a ciência cada vez mais em evidência.

A Organização Mundial de Saúde, em 2016, declarou

o vírus zika uma emergência de saúde pública internacional.

Esse vírus se espalhou de forma muito rápida em toda

a América do Sul e na América Central e foi detectado

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

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

sanitárias enorme esforço para gerir a adversidade,

enquanto mais conhecimento sobre o vírus e seu controle

fosse produzido. Em momentos como esse, fica claro

quão imperativo é o investimento em pesquisa científica.

Conhecimento novo deveria ser gerado com rapidez para

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

Aedes aegypti — em todo o globo.

Ainda assim, há uma crítica recorrente do setor

de ciência e tecnologia à crescente dificuldade de se garantir

mais constância no apoio à pesquisa científica brasileira,

seja pela limitação e instabilidade no fluxo dos recursos,

seja pela percepção de que pouco uso é feito dos

conhecimentos gerados. Quando recursos são mais escassos,

acirra-se a discussão acerca da efetividade dos investimentos

públicos em pesquisa científica e crescem comparações

e oposição entre a pesquisa acadêmica, sem aplicação

imediata, e a pesquisa aplicada, orientada à solução

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

o debate sobre os papéis dos setores público e privado

na pesquisa científica e tecnológica. As pressões impostas

pelo vírus zika ilustram bem quão estéreis são muitas

dessas discussões, pois, sem sintonia entre a geração de

conhecimento fundamental e aplicado e entre o investimento

público e o privado, muitos problemas da sociedade ficarão

sem solução.

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

De acordo com as ideias do texto CB2A1-I,

os avanços em pesquisa durante a transição do século XX

para o século XXI foram os que, historicamente,

mais trouxeram benefícios para a sociedade.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Reconhecimento de tipos e gêneros textuais

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



Q2.

O ensino superior no Brasil é oferecido por

universidades, centros universitários, faculdades, institutos

superiores e centros de educação tecnológica. O cidadão pode

optar por três tipos de graduação: bacharelado, licenciatura

e formação tecnológica. Os cursos de pós-graduação

são divididos entre lato sensu (especializações e MBAs)

e strictu sensu (mestrados e doutorados).

Além da forma presencial, em que o aluno deve

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

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

Nessa modalidade, não é necessária a presença do aluno

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

com a ajuda da Internet. Há também cursos semipresenciais,

com aulas em sala e também a distância.

A Secretaria de Regulação e Supervisão

da Educação Superior, órgão do Ministério da Educação,

é a unidade responsável por afiançar que a legislação

educacional seja cumprida para garantir a qualidade

dos cursos superiores do país.

Para medir a qualidade dos cursos de graduação

no país, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e o Ministério da

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

uma vez por ano, logo após a publicação dos resultados

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

dos conceitos dos cursos de graduação de uma instituição,

ponderada a partir do número de matrículas mais as notas

de pós-graduação de cada instituição de ensino superior.

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

Acerca das ideias e de aspectos linguísticos do texto precedente,

julgue os itens a seguir.

O texto, tipicamente argumentativo, apresenta informações

acerca do ensino superior com o propósito de convencer

o leitor da importância desse nível de ensino na formação

educacional do cidadão brasileiro.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio da ortografia oficial / Emprego da acentuação gráfica; Emprego das letras

Fonte: TéCNICO - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - SEGURANçA INSTITUCIONAL E SEGURANçA / MPU / 2015 / CESPE

Q3.

TEXTO I

O Ministério Público é fruto do desenvolvimento do 

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

processos que culminaram consolidando-o como instituição e 

ampliando sua área de atuação. 

No período colonial, o Brasil foi orientado pelo direito 

lusitano. Não havia o Ministério Público como instituição. Mas 

as Ordenações Manuelinas de 1521 e as Ordenações Filipinas 

de 1603 já faziam menção aos promotores de justiça, 

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

a acusação criminal. Existiam ainda o cargo de procurador dos 

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

Fazenda (defensor do fisco). 

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

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



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

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

sobre a estrutura e as atribuições do Ministério Público no 

âmbito federal. 

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

que o Ministério Público adquiriu novas funções, com destaque 

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

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

ouvidoria da sociedade brasileira.

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

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

os itens que se seguem.

A palavra “cível” recebe acento gráfico em decorrência da

mesma regra que determina o emprego de acento em amável

e útil.

• CERTO

• ERRADO

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

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

outros elementos de sequenciação textual

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

Q4.

Texto CB2A1-I

Ciência e tecnologia são potentes motores do 

desenvolvimento da sociedade moderna, pois produzem 

conhecimentos e inovações que transformam a vida de 

bilhões de pessoas. Da Internet à agricultura, da automação 

à indústria farmacêutica, o investimento em pesquisa científica 

viabilizou melhorias significativas no nosso dia a dia. 

A revolução nas comunicações, na produção de alimentos, 

na diversificação de máquinas e equipamentos e na sofisticação 

da medicina atesta avanços extraordinários alcançados 

pela sociedade na transição do século XX para o atual. 

Além disso, a complexidade dos desafios do mundo 

moderno coloca a ciência cada vez mais em evidência. 

A Organização Mundial de Saúde, em 2016, declarou 

o vírus zika uma emergência de saúde pública internacional. 

Esse vírus se espalhou de forma muito rápida em toda 

a América do Sul e na América Central e foi detectado 

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

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

sanitárias enorme esforço para gerir a adversidade, 

enquanto mais conhecimento sobre o vírus e seu controle 

fosse produzido. Em momentos como esse, fica claro 

quão imperativo é o investimento em pesquisa científica. 

Conhecimento novo deveria ser gerado com rapidez para 

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

Aedes aegypti — em todo o globo. 

Ainda assim, há uma crítica recorrente do setor 

de ciência e tecnologia à crescente dificuldade de se garantir 

mais constância no apoio à pesquisa científica brasileira, 

seja pela limitação e instabilidade no fluxo dos recursos, 

seja pela percepção de que pouco uso é feito dos 

conhecimentos gerados. Quando recursos são mais escassos, 

acirra-se a discussão acerca da efetividade dos investimentos 

públicos em pesquisa científica e crescem comparações 

e oposição entre a pesquisa acadêmica, sem aplicação 

imediata, e a pesquisa aplicada, orientada à solução



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

o debate sobre os papéis dos setores público e privado 

na pesquisa científica e tecnológica. As pressões impostas 

pelo vírus zika ilustram bem quão estéreis são muitas 

dessas discussões, pois, sem sintonia entre a geração de 

conhecimento fundamental e aplicado e entre o investimento 

público e o privado, muitos problemas da sociedade ficarão 

sem solução.

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

Com relação a aspectos linguísticos do texto CB2A1-I,

julgue os itens que se seguem.

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

e restrita, o termo “sociedade”.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q5.

Saiu a mais nova lista de coisas que devem ou não ser

feitas, moda que parece ter contagiado o planeta. Desta vez,

Arthur Frommer e Holly Hugues elencam os 500 locais que

precisamos visitar antes que desapareçam (500 places to see

before they disappear). O livro traz lugares naturais e

históricos, de antigos centros de culto a paisagens em vias de

extinção, assim como tesouros culturais únicos, como o

Fenway Park, de Boston, inaugurado em 1912: um dos últimos

estádios norte-americanos que mantêm sua construção original,

diz o Atlanta Journal Constitution.

Revista da Semana, dez./2008 (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, relativos aos sentidos e aos aspectos

linguísticos do texto apresentado.

Na linha 1, seria incorreto o emprego do verbo “ser” no plural

— serem.

• CERTO

• ERRADO

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

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

oração

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

Q6.

Em um momento no qual a presença da inteligência 

artificial na vida cotidiana frequentemente gera medo 

e paranoia na mesma proporção em que fascina, pode ser 

mesmo assustador descobrir que 99% de todas as traduções 

são feitas, atualmente, com o auxílio de máquinas. 

A informação consta do mais recente relatório de uma 

organização dedicada a fazer avançar o uso do computador 

nessa atividade, que, particularmente em sua vertente



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

de processo criativo. 

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

de palavras foram traduzidas por máquinas”, contabiliza 

o estudo. É um cenário devastador para os tradutores 

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

das últimas décadas, exceto um punhado de privilegiados, 

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

romance, conto ou poema tenha sido traduzido inteira e, 

sobretudo, satisfatoriamente por algoritmos. 

Uma primeira e boa razão para isso é que 

até a menos sofisticada das recriações de uma língua a outra 

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

venha nos contar hiperbolicamente as vantagens do 

computador com base nessa falsa medida de eficiência. 

O espantoso avanço das máquinas sobre o engenho 

humano nessa área só começou, precisamente, quando seus 

desenvolvedores perceberam que a linguagem humana 

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

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

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

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

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto

antecedente, julgue os itens seguintes.

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

causal entre o avanço da qualidade da tradução feita por

computadores e a percepção de seus desenvolvedores de que

uma língua não é feita apenas de conjuntos de palavras.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q7.

O ensino superior no Brasil é oferecido por 

universidades, centros universitários, faculdades, institutos 

superiores e centros de educação tecnológica. O cidadão pode 

optar por três tipos de graduação: bacharelado, licenciatura 

e formação tecnológica. Os cursos de pós-graduação 

são divididos entre lato sensu (especializações e MBAs) 

e strictu sensu (mestrados e doutorados). 

Além da forma presencial, em que o aluno deve 

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

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

Nessa modalidade, não é necessária a presença do aluno 

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

com a ajuda da Internet. Há também cursos semipresenciais, 

com aulas em sala e também a distância. 

A Secretaria de Regulação e Supervisão 

da Educação Superior, órgão do Ministério da Educação, 

é a unidade responsável por afiançar que a legislação 

educacional seja cumprida para garantir a qualidade 

dos cursos superiores do país. 

Para medir a qualidade dos cursos de graduação 

no país, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e o Ministério da 

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

uma vez por ano, logo após a publicação dos resultados 

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



dos conceitos dos cursos de graduação de uma instituição, 

ponderada a partir do número de matrículas mais as notas 

de pós-graduação de cada instituição de ensino superior.

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

Acerca das ideias e de aspectos linguísticos do texto precedente,

julgue os itens a seguir.

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

ou seja, ela poderia ser suprimida sem prejuízo para

a correção do texto.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q8.

Ao combater a febre amarela, Oswaldo Cruz enfrentou

vários problemas. Grande parte dos médicos e da população

acreditava que a doença se transmitia pelo contato com roupas,

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

acreditava em uma nova teoria: o transmissor da febre amarela

era um mosquito. Assim, suspendeu as desinfecções, método

então tradicional no combate à moléstia, e implantou medidas

sanitárias com brigadas que percorreram casas, jardins, quintais

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

violenta reação popular.

Em 1904, a oposição a Oswaldo Cruz atingiu seu

ápice. Com o recrudescimento dos surtos de varíola, o

sanitarista tentou promover a vacinação em massa da

população. Os jornais lançaram uma campanha contra a

medida. O congresso protestou e foi organizada a Liga Contra

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

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

Vermelha se levantou. O governo derrotou a rebelião, mas

suspendeu a obrigatoriedade da vacina.

Oswaldo Cruz acabou vencendo a batalha. Em 1907,

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

uma epidemia de varíola levou a população aos postos de

vacinação. O Brasil finalmente reconhecia o valor do

sanitarista.

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

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

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

itens que se seguem.

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

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

substituída sem prejuízo à correção gramatical pela forma

verbal acreditavam, que estabeleceria concordância com o

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

• CERTO

• ERRADO

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

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



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

Q9.

O avião demorou a decolar, havia nevascas pela

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

me mandaram para Buenos Aires, mas gostei de chegar em

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

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

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

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

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

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

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

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

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

menino não se mexeu, continuou recostado na cabeceira com

os olhos fitos na televisão.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tantos netos, e tantos descendentes que povoaram o sertão de

bem-querer e de coragem.

Sim, foi vagaroso até que o “feijão grelasse,

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

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

ainda por muitos meses a mandioca aprofundasse na terra as

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

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

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

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

Ainda não tem água e há o lamento, mas aconteceu

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

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

que não envergavam e permaneceram porque o sertão mesmo

diz: “Não me deixes”.

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

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

outros quinze.28

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

Julgue os itens seguintes, relativos aos sentidos e a aspectos

linguísticos do texto precedente.

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

poderia ser suprimido, sem comprometimento da correção

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

definido feminino antes de termos que indicam horário, como

“meia-noite”.

• CERTO

• ERRADO

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

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



Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q10.

Ao combater a febre amarela, Oswaldo Cruz enfrentou

vários problemas. Grande parte dos médicos e da população

acreditava que a doença se transmitia pelo contato com roupas,

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

acreditava em uma nova teoria: o transmissor da febre amarela

era um mosquito. Assim, suspendeu as desinfecções, método

então tradicional no combate à moléstia, e implantou medidas

sanitárias com brigadas que percorreram casas, jardins, quintais

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

violenta reação popular.

Em 1904, a oposição a Oswaldo Cruz atingiu seu

ápice. Com o recrudescimento dos surtos de varíola, o

sanitarista tentou promover a vacinação em massa da

população. Os jornais lançaram uma campanha contra a

medida. O congresso protestou e foi organizada a Liga Contra

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

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

Vermelha se levantou. O governo derrotou a rebelião, mas

suspendeu a obrigatoriedade da vacina.

Oswaldo Cruz acabou vencendo a batalha. Em 1907,

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

uma epidemia de varíola levou a população aos postos de

vacinação. O Brasil finalmente reconhecia o valor do

sanitarista.

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

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

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

itens que se seguem.

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

colocação fosse alterada de proclítica — como está no texto —

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

alteração incorreria em erro gramatical.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Reescritura de frases e parágrafos do texto

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

Q11.

O ensino superior no Brasil é oferecido por 

universidades, centros universitários, faculdades, institutos 

superiores e centros de educação tecnológica. O cidadão pode 

optar por três tipos de graduação: bacharelado, licenciatura 

e formação tecnológica. Os cursos de pós-graduação 

são divididos entre lato sensu (especializações e MBAs) 

e strictu sensu (mestrados e doutorados). 

Além da forma presencial, em que o aluno deve 

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

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

Nessa modalidade, não é necessária a presença do aluno 

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

com a ajuda da Internet. Há também cursos semipresenciais, 

com aulas em sala e também a distância. 

A Secretaria de Regulação e Supervisão 

da Educação Superior, órgão do Ministério da Educação, 

é a unidade responsável por afiançar que a legislação



educacional seja cumprida para garantir a qualidade 

dos cursos superiores do país. 

Para medir a qualidade dos cursos de graduação 

no país, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e o Ministério da 

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

uma vez por ano, logo após a publicação dos resultados 

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

dos conceitos dos cursos de graduação de uma instituição, 

ponderada a partir do número de matrículas mais as notas 

de pós-graduação de cada instituição de ensino superior.

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

Acerca das ideias e de aspectos linguísticos do texto precedente,

julgue os itens a seguir.

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

calculada, a coerência do texto seria mantida, embora seus

sentidos fossem alterados.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República)

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

Q12.

Considerando o trecho de documento hipotético apresentado

anteriormente, julgue os itens a seguir.

O documento apresentado é um memorando, já que visa à

comunicação interna ao Poder Judiciário, de modo que o

assunto deveria suceder o vocativo.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Inglesa / Compreensão de texto técnico escrito em língua inglesa

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

Q13.

The Internet is essentially non-geographic, but it is 

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



information placed or exchanged on the Web. For most of 

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

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

What is the present situation? The art of estimating 

how many are online throughout the world is an inexact 

one at best. Surveys abound, using all sorts of 

measurement parameters. The attitudes towards the role of 

languages on the Internet are as diverse as the attitudes and 

opinions that people hold about languages in general. 

The user groups of different languages are ensuring 

their presence and usage by network communities. There 

are people who, like Yukio Tsuda, consider that the 

dominance of English signifies continuity of 

neo-colonialism through colonialization of consciousness 

and ensures social and communication inequality as well 

as language discrimination. 

The dominance of English language on the Web for 

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

and international character but by technology and 

standards, which did not support different characters and 

other multilingual features. At present these technical 

problems are either solved or under investigation. 

Barriers to localization and multilingualism are 

falling away. The possibilities and diversity of language 

resources as well as means of teaching, learning, 

promoting, and practicing language are constantly 

growing. The major move was creation of means 

supporting different character sets.

E. Maceviciute. Multilingual virtual world: languages on

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

Concerning the ideas of the previous text and the vocabulary

used in it, judge the following items.

It can be concluded from the text that the virtual

environment is not susceptible to geographical analysis.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q14.

The Internet is essentially non-geographic, but it is 

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

information placed or exchanged on the Web. For most of 

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

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

What is the present situation? The art of estimating 

how many are online throughout the world is an inexact 

one at best. Surveys abound, using all sorts of 

measurement parameters. The attitudes towards the role of 

languages on the Internet are as diverse as the attitudes and 

opinions that people hold about languages in general. 

The user groups of different languages are ensuring 

their presence and usage by network communities. There 

are people who, like Yukio Tsuda, consider that the 

dominance of English signifies continuity of 

neo-colonialism through colonialization of consciousness 

and ensures social and communication inequality as well 

as language discrimination. 

The dominance of English language on the Web for



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

and international character but by technology and 

standards, which did not support different characters and 

other multilingual features. At present these technical 

problems are either solved or under investigation. 

Barriers to localization and multilingualism are 

falling away. The possibilities and diversity of language 

resources as well as means of teaching, learning, 

promoting, and practicing language are constantly 

growing. The major move was creation of means 

supporting different character sets.

E. Maceviciute. Multilingual virtual world: languages on

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

Concerning the ideas of the previous text and the vocabulary

used in it, judge the following items.

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

replaced by There are numerous surveys, without altering

the meaning of the sentence.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Ética e moral; Ética, princípios e valores

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

Q15.

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

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

enquanto as involuntárias merecem perdão e às vezes piedade, é

talvez necessário a quem estuda a natureza da virtude distinguir o

voluntário do involuntário. Tal distinção terá também utilidade para

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

pois, consideradas involuntárias aquelas coisas que ocorrem sob

compulsão ou por ignorância; e é compulsório ou forçado aquilo

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

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

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

que dela se houvessem apoderado.

(...)

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

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

mesquinhez, mas o indivíduo pródigo e o mesquinho são excessivos

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

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

em obter e é deficiente em dar.

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

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

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

Segundo Aristóteles, é preciso identificar entre as ações e as

paixões as que sejam voluntárias, ou seja, aquelas que

dependem da vontade, a fim de se reconhecer seu aspecto

ético.

• CERTO



• ERRADO

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

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

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

Q16.

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

itens a seguir.

A vida do ser humano em comunidade teve como consequência

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

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

transmitidos de geração para geração, passaram a constituir o

domínio da ética e da moral.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Ética e função pública

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

Q17.

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

itens que se seguem.

O servidor está desobrigado de ter conhecimento das

atualizações legais pertinentes ao órgão onde exerce suas

funções.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Ética no setor público / Código de Ética Profissional do Serviço Público (Decreto nº 1.171/1994)

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

Q18.

Considerando as disposições do Código de Ética Profissional

do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, julgue

os itens a seguir, relativos à ética e à moral no serviço público.

Diante de uma situação urgente de escolha que exija

do servidor público o cumprimento dos deveres fundamentais

de rapidez e rendimento, ele deverá optar pela conduta legal,

justa e conveniente, podendo desconsiderar o elemento ético,

a fim de atender com maior efetividade ao interesse público.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Ética no setor público / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/1990) / Regime disciplinar /

Deveres e proibições



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

Q19.

PARECER AUDIN – MPU nº XXX

Referência: Procedimento de Gestão Administrativa – XXXX

Assunto: Administrativo. Dano em veículo. Regime Disciplinar

O chefe da Seção de Transporte comunica que o veículo

caminhonete X, placa YYY, foi abastecido com combustível

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

em diligência por servidores técnicos do MPU. Relata que o

abastecimento equivocado gerou danos ao veículo, cujo conserto,

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

Acrescenta também que, dada a indisponibilidade de diesel no

momento do abastecimento, o servidor condutor do veículo

autorizou o frentista do posto de combustível a pôr gasolina no

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

condutor do veículo não se dispôs a ressarcir voluntariamente aos

cofres públicos os valores gastos a título de despesas

extraordinárias com o reparo do veículo.

Acerca dos fatos relatados no trecho do parecer hipotético

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

nº 8.112/1990.

A conduta do servidor que conduzia o veículo configura

inobservância do dever funcional de zelar pela economia do

material e pela conservação do patrimônio público.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Ética no setor público / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/1990) / Regime disciplinar /

Acumulação

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q20.

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

regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue os itens a

seguir.

Situação hipotética: Carlos trabalha em atividade considerada

insalubre e perigosa e faz jus ao recebimento dos adicionais de

insalubridade e de periculosidade. Assertiva: Nesse caso,

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

os dois adicionais.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Ética no setor público / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/1990) / Regime disciplinar /

Responsabilidade

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



Q21.

No que concerne a direitos, deveres e responsabilidades dos

servidores públicos, julgue os próximos itens.

Em caso de dano causado a terceiros, responderá o servidor

perante a fazenda pública, em ação regressiva.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Ética no setor público / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/1990) / Regime disciplinar /

Penalidades

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

Q22.

PARECER AUDIN – MPU nº XXX

Referência: Procedimento de Gestão Administrativa – XXXX

Assunto: Administrativo. Dano em veículo. Regime Disciplinar

O chefe da Seção de Transporte comunica que o veículo

caminhonete X, placa YYY, foi abastecido com combustível

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

em diligência por servidores técnicos do MPU. Relata que o

abastecimento equivocado gerou danos ao veículo, cujo conserto,

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

Acrescenta também que, dada a indisponibilidade de diesel no

momento do abastecimento, o servidor condutor do veículo

autorizou o frentista do posto de combustível a pôr gasolina no

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

condutor do veículo não se dispôs a ressarcir voluntariamente aos

cofres públicos os valores gastos a título de despesas

extraordinárias com o reparo do veículo.

Acerca dos fatos relatados no trecho do parecer hipotético

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

nº 8.112/1990.

A referida lei prevê pena de suspensão para o servidor que

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

falta bem como dos danos desta provenientes.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Lei nº 8.429/1992, e alterações / Disposições gerais

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

Q23.

Com relação ao que dispõe a Lei nº 8.429/1992, que trata

das sanções aplicáveis aos agentes públicos que praticarem atos

de improbidade administrativa, julgue os seguintes itens.



A lei em apreço visa coibir o enriquecimento ilícito de agentes

públicos no exercício de cargo público e, portanto, suas

sanções recairão exclusivamente contra servidor efetivo

que praticar ato de improbidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Lei nº 8.429/1992, e alterações / Atos de improbidade administrativa

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

Q24.

José, servidor público federal estável, praticou, no ano

de 2017, ato de improbidade administrativa no exercício

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

Por isso, ele respondeu a processo administrativo disciplinar,

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

Ao final do processo, José foi demitido e condenado ao

ressarcimento integral do dano causado, nos termos da lei.

Nessa situação hipotética, de acordo com os dispositivos

do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União,

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

do servidor público,

o ato de improbidade praticado por José teve natureza dolosa,

uma vez que não se admite conduta culposa para a

configuração de ato administrativo que gere prejuízo ao erário.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Economia brasileira

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

Q25.

Acerca de temas diversos da atualidade, julgue os próximos itens.

No Brasil, o significativo crescimento da produção de grãos

fez que o país se tornasse o segundo maior produtor de soja

do planeta.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Economia Internacional

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

Q26.

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

financeira, cujos resquícios persistem ainda hoje nos países com 

economias mais frágeis. 



Considerando esse contexto, julgue os 

próximos itens. 

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

cíclicas e, em geral, também se globalizam.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Política nacional

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q27.

No ano em que o Estatuto da Criança e do Adolescente

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

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

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

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

o medo das consequências é essencial para coibir crimes.

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

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

se seguem.

Na primeira votação, a Câmara dos Deputados aprovou a

proposta que diminui de dezoito para dezesseis anos a

maioridade para crimes considerados graves, como, por

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

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Política Internacional

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

Q28.

Acerca de temas diversos da atualidade, julgue os próximos itens.

No contexto econômico das relações internacionais

contemporâneas, o Brasil se destaca na produção e exportação

de commodities.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Saúde

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2014 / CESPE

Q29.

Acerca do Programa Mais Médicos, iniciativa do governo federal,

julgue os itens que se seguem.



Parte das críticas ao Programa Mais Médicos se refere aos

problemas de infraestrutura do sistema de saúde no Brasil e ao

tipo de contrato estabelecido com os profissionais, que não

garante todos os direitos trabalhistas previstos em lei.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Sociedade

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

Q30.

Pouco a pouco, o Brasil começou a se recuperar

dos efeitos causados pela greve dos caminhoneiros, que durou

dez dias e paralisou serviços como fornecimento de combustíveis

e distribuição de alimentos e insumos médicos, o que deixou

o país à beira de um colapso.

Greve dos caminhoneiros: a cronologia dos 10 dias que

pararam o Brasil. Internet: <www.bbc.com> (com adaptações).

Considerando o assunto do texto apresentado e aspectos

a ele relacionados, julgue os itens a seguir.

O governo brasileiro reagiu imediatamente à greve dos

caminhoneiros: ainda no início da paralisação, determinou

intervenção militar para garantir o abastecimento nas cidades.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Meio ambiente, desenvolvimento sustentável

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

Q31.

As fontes de energia, os transportes e as telecomunicações

constituem três elementos básicos da infraestrutura econômica

— e, em particular, industrial — de um país. São condições

para a sua modernização e, ao mesmo tempo, indicadores

de desenvolvimento e da sustentabilidade ambiental.

José William Vesentini. Geografia: o mundo em

construção. Ática, v. 2, 2013, p. 41 (com adaptações).

Acerca do assunto abordado nesse fragmento de texto, bem como

de múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue os itens a seguir.

Em razão de o Brasil ter firmado, no Acordo de Paris,

compromisso de reduzir a emissão de dióxido de carbono,

o carvão mineral extraído no Brasil tem sido subutilizado,

apesar de sua alta qualidade quanto a capacidade calorífica.

• CERTO

• ERRADO

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



Atualidades / Educação

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

Q32.

Acerca de temas diversos da atualidade, julgue os próximos itens.

Embora tenha sido criada em um momento de instabilidade

política no âmbito federal, a Universidade de Brasília

sempre se manteve estável e livre de interferências políticas.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Energia

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

Q33.

As fontes de energia, os transportes e as telecomunicações

constituem três elementos básicos da infraestrutura econômica

— e, em particular, industrial — de um país. São condições

para a sua modernização e, ao mesmo tempo, indicadores

de desenvolvimento e da sustentabilidade ambiental.

José William Vesentini. Geografia: o mundo em

construção. Ática, vol. 2, 2013, p. 41 (com adaptações).

Acerca do assunto abordado nesse fragmento de texto, bem como

de múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue os itens a seguir.

Apesar das hidrelétricas, dos parques eólicos no Nordeste

brasileiro e da difusão da produção de energia solar, o petróleo

ainda é a fonte de energia mais importante do Brasil.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Ciência e tecnologia.

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

Q34.

As fontes de energia, os transportes e as telecomunicações

constituem três elementos básicos da infraestrutura econômica

— e, em particular, industrial — de um país. São condições

para a sua modernização e, ao mesmo tempo, indicadores

de desenvolvimento e da sustentabilidade ambiental.

José William Vesentini. Geografia: o mundo em

construção. Ática, vol. 2, 2013, p. 41 (com adaptações).

Acerca do assunto abordado nesse fragmento de texto, bem como

de múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue os itens a seguir.



Com a revolução técnico-científica, o uso das

telecomunicações perdeu relevância e os fluxos materiais

tornaram-se mais densos e volumosos que os fluxos imateriais.

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Gerenciamento de processos de negócio / Modelagem de processos

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

Q35.

Julgue os seguintes itens, a respeito da identificação e delimitação

de processos de negócios.

No mapeamento de determinado processo, é possível

levantar componentes como custos e determinar qual

entrada dará início ao processo de negócio.

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Gerenciamento de processos de negócio / Técnicas de análise de processos; Desenho e melhoria de processos

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

Q36.

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

subsequentes.

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

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

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

handoffs entre as atividades se comportam de forma distinta

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

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Gerenciamento de processos de negócio / Noções sobre automação de processos de negócio (BPM)

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

Q37.

Considerando os conceitos de cloud computing e BPM, julgue os

itens que se seguem.

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

com flexibilidade, efetividade, escalabilidade, elasticidade e

segurança.

• CERTO

• ERRADO

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



Engenharia de Software / Engenharia de requisitos / Conceitos básicos, técnicas de elicitação e especificação

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

Q38.

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

A revisão técnica é um procedimento utilizado para validar os

requisitos de um projeto, com o objetivo de identificar

eventuais inconsistências e verificar se os artefatos estão de

acordo com o padrão esperado.

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Engenharia de requisitos / Gerenciamento de requisitos

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

Q39.

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

de desenvolvimento de software.

As decisões sobre migração ou descontinuação de um

software fazem parte da disciplina de requisitos.

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Engenharia de requisitos / Especificação de requisitos

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

Q40.

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

itens.

Situação hipotética: Ao efetuar a especificação de

requisitos, um analista abrangeu os requisitos de usuário e os

de sistema, tendo incluído entre os requisitos de usuário

os funcionais e os não funcionais. Assertiva: A

especificação realizada pelo analista está correta, pois os

requisitos não funcionais podem ser inseridos nos requisitos

de usuário.

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Engenharia de requisitos / Técnicas de validação de requisitos

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

Q41.

Acerca dos conceitos de análise e projeto de sistemas em 

engenharia de software, julgue os itens subsequentes.



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

de requisitos, consiste em assegurar que o software atenderá

às necessidades levantadas pelo cliente.

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Engenharia de requisitos / Prototipação

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

Q42.

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

O protótipo operacional serve para aprimorar o entendimento

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

requisitos do usuário e da compreensão de suas necessidades.

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Ciclo de vida do software

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q43.

Em relação aos conceitos de engenharia de software, julgue os itens

subsecutivos.

O modelo do ciclo de vida é utilizado para descrever todas as

etapas de existência de um produto de software, até seu

descarte.

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Metodologias de desenvolvimento de software / Metodologias ágeis / Scrum; Kanban

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

Q44.

Acerca dos processos de desenvolvimento de software, julgue

os itens a seguir.

No método Scrum, ao final de cada período de duas

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

uma entrega periódica ao cliente.

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Metodologias de desenvolvimento de software / Metodologias ágeis / XP



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

Q45.

Acerca dos métodos ágeis, julgue os próximos itens.

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

para identificar as prioridades do que deve ser construído em

um software, sem a participação dos desenvolvedores.

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Metodologias de desenvolvimento de software / Metodologias ágeis / TDD

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

Q46.

Com relação a criptografia, desenvolvimento orientado a testes

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

itens.

Apesar de ser um algoritmo criptográfico assimétrico

voltado para chave pública, o RSA é considerado frágil

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

devido ao fato de não suportar cifra de bloco.

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Métricas e estimativas de software / Análise por pontos de função / Conceitos básicos e aplicações: IFPUG e Nesma

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

Q47.

Acerca dos processos de desenvolvimento de software, julgue

os itens a seguir.

Na contagem de pontos de função, as funções de dados

são obtidas logo após a contagem das funções de transações.

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Análise e projeto orientados a objetos / UML 2.2: visão geral, modelos e diagramas

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

Q48.

Considerando os conceitos de análise e projeto orientados a objetos,

julgue os itens subsecutivos.

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

e mostra ao desenvolvedor como realizar essas atividades.



• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Modelagem de dados / Modelo relacional; Modelagem dimensional e análise de requisitos para sistemas analíticos

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

Q49.

Julgue os itens seguintes, a respeito dos conceitos de modelagem

de dados e níveis de abstração.

No modelo de entidade-relacionamento, uma entidade se

caracteriza por um objeto do mundo real que possui um

conjunto de propriedades; os valores de um subconjunto dessas

propriedades podem identificar de maneira única a entidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Testes de software (Unidade, Integração, Sistema, Aceitação, Regressão, Desempenho e Carga)

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

Q50.

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

de desenvolvimento de software.

Na disciplina de análise e projeto, são esperadas entregas

funcionais do software, de modo a testar a sua viabilidade

de implementação.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Sistemas gerenciadores de banco de dados / Oracle

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

Q51.

Julgue os próximos itens, que dizem respeito aos SGBDs Oracle,

MySQL e PostgreSQL.

Em um pacote (package) no SGBD Oracle, a implementação

dos métodos juntamente com quaisquer métodos privados e

atributos permanece oculta no corpo do pacote.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Sistemas gerenciadores de banco de dados / MySQL

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



Q52.

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

julgue os próximos itens.

Em um SGBD MySQL, o número de subqueries é limitado

em até dois níveis em cada conjunto de instruções em um

SELECT.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Sistemas gerenciadores de banco de dados / PostgreSQL

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

Q53.

Julgue os próximos itens, que dizem respeito aos SGBDs Oracle,

MySQL e PostgreSQL.

Uma desvantagem do PostgreSQL em relação aos demais

SGBDs é que ele não oferece recursos necessários para se

realizar a replicação de dados.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Noções de Administração

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

Q54.

Acerca de bancos de dados, julgue os seguintes itens.

O administrador de banco de dados tem como atribuição, entre

outras, decidir que dados devem ser armazenados no banco de

dados e estabelecer normas para manter e tratar esses dados.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Oracle PL/SQL (Procedural Language/Structured Query Language)

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

Q55.

Com relação à forma como os dados são armazenados e

manipulados no desenvolvimento de aplicações, julgue os

itens a seguir.

Na especificação de um pacote PL/SQL podem ser encontradas

informações relativas à implementação dos programas do

pacote necessárias ao uso adequado do pacote.

• CERTO



• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Banco de dados NoSQL (Key/Value, Orientados a Documentos e Grafos)

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

Q56.

Acerca de segurança de banco de dados e de desenvolvimento

de software, julgue os itens subsecutivos.

Os bancos de dados NoSQL são imunes a ataques de injeção

SQL.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Técnicas para detecção de problemas e otimização de desempenho do SGBD e de

consultas SQL

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

Q57.

Acerca de conceitos de banco de dados, características dos bancos

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

Durante um failover, existindo replicação do banco de dados,

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

de dados intervenha manualmente para o retorno do

funcionamento do banco de dados principal.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Sistemas de suporte a decisão e gestão de conteúdo

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

Q58.

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

data warehouse.

Os data warehouses são modelados utilizando-se técnicas

como a modelagem multidimensional, em que as dimensões

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

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

dimensão e a uma tabela fato por modelo.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Arquitetura e aplicações de data warehousing, ETL e Olap

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



Q59.

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

No data mining, uma regra de associação relaciona a presença

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

outro conjunto de variáveis.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Técnicas de modelagem e otimização de bases de dados multidimensionais

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

Q60.

Acerca de bases de dados multidimensionais, julgue os itens

seguintes.

O modelo em estrela de um banco de dados multidimensional

tem como objetivo representar e manipular dados complexos,

visando tornar aqueles dados mais representativos em

semântica e construções de modelagens por meio de nós

e suas ligações.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / JavaScript; JSon

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

Q61.

Julgue os próximos itens, a respeito de questões relacionadas

ao desenvolvimento e testes de segurança de aplicações web.

A fim de melhor organizar um código em JavaScript e facilitar

a sua manutenção, é possível utilizar módulos que estejam

implementados em arquivos distintos do arquivo onde está

o código que o invoca; nesse caso, é necessário que o módulo

seja explicitamente declarado como passível de exportação

no seu arquivo de origem.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / HTML5

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

Q62.

Julgue os próximos itens, a respeito de questões relacionadas

ao desenvolvimento e testes de segurança de aplicações web.



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

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

O elemento <script> deve conter as sentenças do script

a serem executadas.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / CSS3

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

Q63.

Julgue os itens subsequentes, a respeito de programação web.

A propriedade font-size controla o tamanho do texto em

CSS.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / Java EE e frameworks / Java Server Faces (JSF 1.x e 2.x)

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

Q64.

Acerca de Java, julgue os itens subsequentes.

A principal função do desenvolvedor de componentes na arquitetura JSF é criar a interface de aplicação mediante utilização da HTML

e suas tags.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / Java EE e frameworks / Enterprise Java Beans (EJB 3.x)

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

Q65.

Acerca da tecnologia Java, julgue os próximos itens.

No EJB 3.0 (Enterprise Java Beans), a persistência embasada

em campos faz uso dos métodos getter e setter para

gravar os dados.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / Java EE e frameworks / Java Persistence API (JPA 2.x)

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

Q66.



Com relação a criptografia, desenvolvimento orientado a testes

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

itens.

O Hibernate é uma solução tecnológica para ORM

(mapeamento objeto-relacional) que aceita o uso da JPA (Java

Persistence API) e que permite padronizar as implementações

de ORM em Java, embora ainda seja possível mapear as

classes utilizando-se o XML.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / Java EE e frameworks / Hibernate

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

Q67.

Com relação ao uso dos frameworks AngularJS e Hibernate,

julgue os itens a seguir.

No desenvolvimento de uma aplicação em que ocorram

persistências a dados usando Hibernate, é necessário criar

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

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

apenas uma vez na aplicação, deve se manter instanciado

durante todo o tempo de execução.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / Java EE e frameworks / JBoss Seam

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q68.

Acerca dos servidores de aplicação JEE e Red Hat JBoss, julgue os

itens subsequentes.

É possível executar múltiplas instâncias standalone do

Red Hat JBoss em uma máquina que suporta apenas um

endereço de rede.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / Spring Framework

Fonte: PERITO CRIMINAL DE 1ª CLASSE - ANáLISE DE SISTEMAS / PEFOCE/CE / 2012 / CESPE

Q69.

Em relação a arquitetura, ferramentas, soluções e características do

desenvolvimento de aplicações web, julgue os itens subsecutivos.

No Spring, as configurações de segurança são realizadas no 

arquivo applicationContext-security.xml, e, para que qualquer



página ou diretório seja seguro, é necessário adicionar a esse 

arquivo o elemento < intercept-url >.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / JUnit

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

Q70.

Acerca da tecnologia Java, julgue os próximos itens.

Na finalização de teste de software com o uso de JUnit, os

dados de teste que tenham sido criados com JPA (Java

Persistent API) são automaticamente removidos.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / Noções e conceitos de desenvolvimento para dispositivos móveis

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

Q71.

No que diz respeito ao desenvolvimento de aplicativos móveis,

julgue os próximos itens.

O desenvolvimento de aplicações iOS exige conhecimentos de

linguagem de programação Java, visto que os programas

desenvolvidos são compilados em byte codes e executados em

sua máquina virtual.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Interoperabilidade de sistemas / Arquitetura orientada a serviços e Web Services; REST

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

Q72.

Acerca da integração de sistemas e da implantação de uma

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

julgue os itens seguintes.

Na implantação de SOA, os serviços disponibilizados devem

lidar com processos de negócio, encapsulando todas as funções

que sejam necessárias para a sua execução e gerando

independência em relação a outros serviços.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Interoperabilidade de sistemas / Padrões XML, XSLT, UDDI, WSDL, SOAP e JSON



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

Q73.

Julgue os próximos itens, a respeito dos fundamentos do ITIL 3 e

das linguagens de formatação de dados.

Um dos objetivos do projeto XML é que o número de recursos

opcionais da linguagem deve ser maximizado para torná-la

versátil e adaptável.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Qualidade de Software / Práticas de programação segura e revisão de código

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

Q74.

Acerca de segurança no desenvolvimento de aplicações, julgue os

itens que se seguem.

A autenticação de múltiplos fatores é um processo de

verificação da representação de múltiplos caracteres capazes

de produzir efeitos indesejáveis sobre operações de aplicações

dos sistemas.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Qualidade de Software / Controles e testes de segurança para aplicações web

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

Q75.

Julgue os próximos itens, a respeito de questões relacionadas

ao desenvolvimento e testes de segurança de aplicações web.

Para que um teste de invasão leve informações úteis

à segurança de uma aplicação web, é importante que tal

aplicação esteja em um estágio avançado no seu ciclo

de desenvolvimento.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Redes de computadores / Endereçamento e protocolos da família TCP/IP

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

Q76.

Considerando o uso e a implementação de servidores de DNS em

uma rede local com acesso à Internet, julgue os itens subsequentes.



No caso do DNSSEC, o suporte ao protocolo IPv6 depende do

IPSEC, pois a troca de cache de zonas é por túnel.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Servidores de aplicação Java EE: conceitos básicos e noções de Administração / Topologia típica de ambientes com alta

disponibilidade e escalabilidade

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

Q77.

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

servidores, virtualização de servidores e VMware.

O Red Hat Satellite gerencia os sistemas e cria um contexto

distinto para cada combinação de organização e localização

definida em determinado servidor Satellite.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Servidores de aplicação Java EE: conceitos básicos e noções de Administração / Balanceamento de carga, fail-over e replicação

de estado

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

Q78.

No que se refere à tipologia de ambientes com alta disponibilidade

e escalabilidade para a estruturação de ambientes computacionais,

julgue os itens subsequentes.

Balanceamento de carga é um tipo de cluster cuja função

é manter o sistema em plena condição de funcionamento por

longo período de tempo.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Segurança da Informação / Confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e não repúdio

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

Q79.

A respeito de redes de computadores, julgue os itens seguintes.

O mecanismo de controle de fluxo do padrão Gigabit Ethernet

consiste na transmissão de um quadro de controle especial

da origem ao destino, informando que o destino deve fazer

uma pausa durante algum período de tempo predeterminado.

• CERTO

• ERRADO

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



Infraestrutura de TI / Segurança da Informação / Políticas de segurança. Políticas de classificação da informação

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

Q80.

Julgue os itens subsequentes, a respeito de segurança da

informação.

Uma política de classificação de informações define as regras

de uso dos recursos e ativos associados ao processamento da

informação, incluindo-se as ferramentas de comunicação e

sistemas de informação, os direitos e as responsabilidades dos

usuários e as situações que são consideradas abusivas.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Segurança da Informação / Criptografia / Conceitos básicos e aplicações

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

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

Q81.

Acerca de integridade, disponibilidade e confidencialidade em

segurança da informação, julgue os itens a seguir.

A disponibilidade pressupõe que uma informação deva estar

disponível a qualquer pessoa de direito, sempre que necessário.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Segurança da Informação / Criptografia / Protocolos criptográficos

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

Q82.

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

Os protocolos SSL e TLS utilizam sempre as mesmas chaves

de início para uma transmissão cifrada.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Segurança da Informação / Criptografia / Principais algoritmos

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

Q83.

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

RSA e AES são algoritmos dos tipos assimétrico e simétrico, 

respectivamente, e que podem ser utilizados em conjunto com



o TLS.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Segurança da Informação / Criptografia / Assinatura e certificação digital. PKI/ICP

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

Q84.

Com relação a gerenciamento de redes de computadores, voz sobre

IP (VoIP) e certificação digital, julgue os seguintes itens.

Certificados digitais são empregados para assinatura de

documentos digitais que podem ser transmitidos pela Internet,

porém não podem ser utilizados para autenticar usuários em

sistemas na Internet.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Gestão de segurança da informação / Normas NBR ISO/IEC 27001 e 27002

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

Q85.

Julgue os próximos itens, a respeito da segurança da informação.

A análise de vulnerabilidades considera potenciais

vulnerabilidades ocasionadas por falhas humanas e por erros

de configuração.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Gestão de segurança da informação / Gestão de riscos e continuidade de negócio: Normas NBR ISO/IEC 15999 e 27005

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

Q86.

À luz da NBR ISO/IEC 27005:2011, que dispõe diretrizes para o

processo de gestão de riscos de segurança da informação (GRSI),

julgue os itens a seguir.

Durante o processo de GRSI, é importante que os riscos, bem

como a forma com que se pretende tratá-los, sejam

comunicados ao pessoal das áreas operacionais e aos devidos

gestores.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Gerenciamento de projetos – PMBOK 5ª edição / Projetos e a organização



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

Q87.

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

A estrutura funcional possui processo de comunicação mais

complexo que a estrutura matricial.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Gerenciamento de projetos – PMBOK 5ª edição / Escritório de projetos: modelos e características

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

Q88.

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

O PMO (project management office) gerencia metodologias,

padrões, riscos/oportunidades, métricas e interdependências

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

gerente de projetos gerencia as restrições (escopo, cronograma,

custo, qualidade e outras) do projeto individualmente.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Gerenciamento de projetos – PMBOK 5ª edição / Processos, grupos de processos e área de conhecimento

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

Q89.

A respeito de diretrizes e conceitos estabelecidos no PMBOK 5

acerca do gerenciamento de projetos e seu ciclo de vida, julgue os

itens subsequentes.

As fases do gerenciamento de projeto — iniciação;

planejamento; execução; monitoramento e controle; e

encerramento — determinam que atividades devem ser

executadas em sequência ou em paralelo, do início ao término

do projeto.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Gerenciamento de serviços (ITIL v3) / Conceitos básicos

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

Q90.

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

Denomina-se oficiosidade ou serviceability os acordos 

mantidos com terceiros que fornecem serviços para a



organização de TI.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Gerenciamento de serviços (ITIL v3) / Estrutura e objetivos

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

Q91.

Em uma empresa, as solicitações e incidentes de TI

são reportadas pelos usuários diretamente para os funcionários

do departamento de TI, geralmente para um conhecido do usuário

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

mesmo tipo pode ser tratado por diferentes áreas de suporte

do departamento. Os incidentes ou pedidos do usuário nem

sempre são registrados e quando o são não sofrem investigação

e diagnóstico. Eles acabam sendo tratados de forma descentralizada

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

no atendimento das solicitações, o que retarda a solução.

Tendo como referência inicial essa situação hipotética, julgue

os itens a seguir.

O cumprimento de requisições da ITIL é o processo que

visa tratar solicitação do usuário que se refira a uma requisição

para informações ou uma solicitação de serviços que não

tenha sido originada de um incidente.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Governança de TI (COBIT 5) / Conceitos básicos, estrutura e objetivos

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q92.

Acerca de gerenciamento de projetos, julgue os itens subsecutivos

à luz dos documentos COBIT 5, PMBOK 5 e ITIL 3.

No COBIT 5, as atividades da gestão e da governança são

diferenciadas, visto que encontram-se em níveis e domínios

distintos; para não haver superposição e sombreamento dos

objetivos, o modelo restringe a ocorrência de interação entre

as atividades desses domínios.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Qualidade de software: MPSBR / Conceitos básicos e objetivos; Disciplinas e formas de representação

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

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

Q93.



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

Considerando a figura precedente, que ilustra os diferentes níveis

do MPS/BR, julgue os itens subsecutivos.

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

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Qualidade de software: MPSBR / Níveis de capacidade e maturidade

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

Q94.

A respeito dos níveis de maturidade de processos estabelecidos

pelo MPS/BR para organizações que produzem software, julgue os

itens subsequentes.

No nível F do MPS/BR, em que são executados testes com

validação e verificação e definidos requisitos, ainda há muita

dependência do fator humano, mas a tendência é essa

dependência se reduzir drasticamente nos níveis posteriores,

até o processo se tornar automático.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Qualidade de software: MPSBR / Processos e categorias de processos

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

Q95.

Acerca do MPS–BR, julgue os itens subsecutivos.



A capacidade do processo é representada por um conjunto de

atributos de processo descrito em termos de resultados

esperados; atingindo a unidade organizacional maior nível de

capacidade para desempenhar o processo à medida que evolui

nos níveis de maturidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios / Regimento Interno

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2013 / CESPE

Q96.

Com base nas disposições do Regimento Interno do TJDFT,

julgue os itens a seguir.

Vencido o relator na questão principal, a lavratura do acórdão

competirá ao prolator do primeiro voto vencedor.

• CERTO

• ERRADO

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

Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios: Lei nº 11.697/2008 e alterações / Lei de Organização Judiciária

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2013 / CESPE

Q97.

A respeito da organização judiciária do DF e dos territórios,

julgue os itens a seguir com base nas disposições da Lei

n.º 11.697/2008 e suas alterações.

As atribuições dos oficiais de justiça incluem atuar como perito

oficial na determinação de valores nos casos indicados em lei.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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	Língua Portuguesa / Reescritura de frases e parágrafos do texto 
	Língua Portuguesa / Reescritura de frases e parágrafos do texto 
	Língua Portuguesa / Reescritura de frases e parágrafos do texto 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q11.
	Língua Portuguesa / Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República) 
	Língua Portuguesa / Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República) 
	Língua Portuguesa / Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República) 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE




	Q12.
	Língua Inglesa / Compreensão de texto técnico escrito em língua inglesa 
	Língua Inglesa / Compreensão de texto técnico escrito em língua inglesa 
	Língua Inglesa / Compreensão de texto técnico escrito em língua inglesa 
	Fonte: ANALISTA - ÁREA 7 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q13.
	Língua Inglesa / Itens gramaticais relevantes para a compreensão dos conteúdos semânticos 
	Língua Inglesa / Itens gramaticais relevantes para a compreensão dos conteúdos semânticos 
	Língua Inglesa / Itens gramaticais relevantes para a compreensão dos conteúdos semânticos 
	Fonte: ANALISTA - ÁREA 7 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q14.
	Ética no Serviço Público / Ética e moral; Ética, princípios e valores 
	Ética no Serviço Público / Ética e moral; Ética, princípios e valores 
	Ética no Serviço Público / Ética e moral; Ética, princípios e valores 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q15.
	Ética no Serviço Público / Ética e democracia: exercício da cidadania 
	Ética no Serviço Público / Ética e democracia: exercício da cidadania 
	Ética no Serviço Público / Ética e democracia: exercício da cidadania 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q16.
	Ética no Serviço Público / Ética e função pública 
	Ética no Serviço Público / Ética e função pública 
	Ética no Serviço Público / Ética e função pública 
	Fonte: ANALISTA - CONTABILIDADE E FINANçAS / FUNPRESP / 2016 / CESPE




	Q17.
	Ética no Serviço Público / Ética no setor público / Código de Ética Profissional do Serviço Público (Decreto nº 1.171/1994) 
	Ética no Serviço Público / Ética no setor público / Código de Ética Profissional do Serviço Público (Decreto nº 1.171/1994) 
	Ética no Serviço Público / Ética no setor público / Código de Ética Profissional do Serviço Público (Decreto nº 1.171/1994) 
	Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q18.
	Ética no Serviço Público / Ética no setor público / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/1990) / Regime disciplinar / Deveres e proibições 
	Ética no Serviço Público / Ética no setor público / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/1990) / Regime disciplinar / Deveres e proibições 
	Ética no Serviço Público / Ética no setor público / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/1990) / Regime disciplinar / Deveres e proibições 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q19.
	Ética no Serviço Público / Ética no setor público / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/1990) / Regime disciplinar / Acumulação 
	Ética no Serviço Público / Ética no setor público / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/1990) / Regime disciplinar / Acumulação 
	Ética no Serviço Público / Ética no setor público / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/1990) / Regime disciplinar / Acumulação 
	Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE




	Q20.
	Ética no Serviço Público / Ética no setor público / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/1990) / Regime disciplinar / Responsabilidade 
	Ética no Serviço Público / Ética no setor público / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/1990) / Regime disciplinar / Responsabilidade 
	Ética no Serviço Público / Ética no setor público / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/1990) / Regime disciplinar / Responsabilidade 
	Fonte: TECNóLOGO EM GESTãO PúBLICA / EBSERH / 2018 / CESPE




	Q21.
	Ética no Serviço Público / Ética no setor público / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/1990) / Regime disciplinar / Penalidades 
	Ética no Serviço Público / Ética no setor público / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/1990) / Regime disciplinar / Penalidades 
	Ética no Serviço Público / Ética no setor público / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/1990) / Regime disciplinar / Penalidades 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q22.
	Ética no Serviço Público / Lei nº 8.429/1992, e alterações / Disposições gerais 
	Ética no Serviço Público / Lei nº 8.429/1992, e alterações / Disposições gerais 
	Ética no Serviço Público / Lei nº 8.429/1992, e alterações / Disposições gerais 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q23.
	Ética no Serviço Público / Lei nº 8.429/1992, e alterações / Atos de improbidade administrativa 
	Ética no Serviço Público / Lei nº 8.429/1992, e alterações / Atos de improbidade administrativa 
	Ética no Serviço Público / Lei nº 8.429/1992, e alterações / Atos de improbidade administrativa 
	Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE




	Q24.
	Atualidades / Economia brasileira 
	Atualidades / Economia brasileira 
	Atualidades / Economia brasileira 
	Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE




	Q25.
	Atualidades / Economia Internacional 
	Atualidades / Economia Internacional 
	Atualidades / Economia Internacional 
	Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE




	Q26.
	Atualidades / Política nacional 
	Atualidades / Política nacional 
	Atualidades / Política nacional 
	Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE




	Q27.
	Atualidades / Política Internacional 
	Atualidades / Política Internacional 
	Atualidades / Política Internacional 
	Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE




	Q28.
	Atualidades / Saúde 
	Atualidades / Saúde 
	Atualidades / Saúde 
	Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2014 / CESPE




	Q29.
	Atualidades / Sociedade 
	Atualidades / Sociedade 
	Atualidades / Sociedade 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q30.
	Atualidades / Meio ambiente, desenvolvimento sustentável 
	Atualidades / Meio ambiente, desenvolvimento sustentável 
	Atualidades / Meio ambiente, desenvolvimento sustentável 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q31.
	Atualidades / Educação 
	Atualidades / Educação 
	Atualidades / Educação 
	Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE




	Q32.
	Atualidades / Energia 
	Atualidades / Energia 
	Atualidades / Energia 
	Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q33.
	Atualidades / Ciência e tecnologia. 
	Atualidades / Ciência e tecnologia. 
	Atualidades / Ciência e tecnologia. 
	Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q34.
	Engenharia de Software / Gerenciamento de processos de negócio / Modelagem de processos 
	Engenharia de Software / Gerenciamento de processos de negócio / Modelagem de processos 
	Engenharia de Software / Gerenciamento de processos de negócio / Modelagem de processos 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q35.
	Engenharia de Software / Gerenciamento de processos de negócio / Técnicas de análise de processos; Desenho e melhoria de processos 
	Engenharia de Software / Gerenciamento de processos de negócio / Técnicas de análise de processos; Desenho e melhoria de processos 
	Engenharia de Software / Gerenciamento de processos de negócio / Técnicas de análise de processos; Desenho e melhoria de processos 
	Fonte: ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - CARGO 12 / MP/ENAP / 2015 / CESPE




	Q36.
	Engenharia de Software / Gerenciamento de processos de negócio / Noções sobre automação de processos de negócio (BPM) 
	Engenharia de Software / Gerenciamento de processos de negócio / Noções sobre automação de processos de negócio (BPM) 
	Engenharia de Software / Gerenciamento de processos de negócio / Noções sobre automação de processos de negócio (BPM) 
	Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE




	Q37.
	Engenharia de Software / Engenharia de requisitos / Conceitos básicos, técnicas de elicitação e especificação 
	Engenharia de Software / Engenharia de requisitos / Conceitos básicos, técnicas de elicitação e especificação 
	Engenharia de Software / Engenharia de requisitos / Conceitos básicos, técnicas de elicitação e especificação 
	Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE




	Q38.
	Engenharia de Software / Engenharia de requisitos / Gerenciamento de requisitos 
	Engenharia de Software / Engenharia de requisitos / Gerenciamento de requisitos 
	Engenharia de Software / Engenharia de requisitos / Gerenciamento de requisitos 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q39.
	Engenharia de Software / Engenharia de requisitos / Especificação de requisitos 
	Engenharia de Software / Engenharia de requisitos / Especificação de requisitos 
	Engenharia de Software / Engenharia de requisitos / Especificação de requisitos 
	Fonte: ANALISTA - ÁREA 7 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q40.
	Engenharia de Software / Engenharia de requisitos / Técnicas de validação de requisitos 
	Engenharia de Software / Engenharia de requisitos / Técnicas de validação de requisitos 
	Engenharia de Software / Engenharia de requisitos / Técnicas de validação de requisitos 
	Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE




	Q41.
	Engenharia de Software / Engenharia de requisitos / Prototipação 
	Engenharia de Software / Engenharia de requisitos / Prototipação 
	Engenharia de Software / Engenharia de requisitos / Prototipação 
	Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE




	Q42.
	Engenharia de Software / Ciclo de vida do software 
	Engenharia de Software / Ciclo de vida do software 
	Engenharia de Software / Ciclo de vida do software 
	Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE




	Q43.
	Engenharia de Software / Metodologias de desenvolvimento de software / Metodologias ágeis / Scrum; Kanban 
	Engenharia de Software / Metodologias de desenvolvimento de software / Metodologias ágeis / Scrum; Kanban 
	Engenharia de Software / Metodologias de desenvolvimento de software / Metodologias ágeis / Scrum; Kanban 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q44.
	Engenharia de Software / Metodologias de desenvolvimento de software / Metodologias ágeis / XP 
	Engenharia de Software / Metodologias de desenvolvimento de software / Metodologias ágeis / XP 
	Engenharia de Software / Metodologias de desenvolvimento de software / Metodologias ágeis / XP 
	Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE




	Q45.
	Engenharia de Software / Metodologias de desenvolvimento de software / Metodologias ágeis / TDD 
	Engenharia de Software / Metodologias de desenvolvimento de software / Metodologias ágeis / TDD 
	Engenharia de Software / Metodologias de desenvolvimento de software / Metodologias ágeis / TDD 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q46.
	Engenharia de Software / Métricas e estimativas de software / Análise por pontos de função / Conceitos básicos e aplicações: IFPUG e Nesma 
	Engenharia de Software / Métricas e estimativas de software / Análise por pontos de função / Conceitos básicos e aplicações: IFPUG e Nesma 
	Engenharia de Software / Métricas e estimativas de software / Análise por pontos de função / Conceitos básicos e aplicações: IFPUG e Nesma 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q47.
	Engenharia de Software / Análise e projeto orientados a objetos / UML 2.2: visão geral, modelos e diagramas 
	Engenharia de Software / Análise e projeto orientados a objetos / UML 2.2: visão geral, modelos e diagramas 
	Engenharia de Software / Análise e projeto orientados a objetos / UML 2.2: visão geral, modelos e diagramas 
	Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE




	Q48.
	Engenharia de Software / Modelagem de dados / Modelo relacional; Modelagem dimensional e análise de requisitos para sistemas analíticos 
	Engenharia de Software / Modelagem de dados / Modelo relacional; Modelagem dimensional e análise de requisitos para sistemas analíticos 
	Engenharia de Software / Modelagem de dados / Modelo relacional; Modelagem dimensional e análise de requisitos para sistemas analíticos 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q49.
	Engenharia de Software / Testes de software (Unidade, Integração, Sistema, Aceitação, Regressão, Desempenho e Carga) 
	Engenharia de Software / Testes de software (Unidade, Integração, Sistema, Aceitação, Regressão, Desempenho e Carga) 
	Engenharia de Software / Testes de software (Unidade, Integração, Sistema, Aceitação, Regressão, Desempenho e Carga) 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q50.
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Sistemas gerenciadores de banco de dados / Oracle 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Sistemas gerenciadores de banco de dados / Oracle 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Sistemas gerenciadores de banco de dados / Oracle 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / STM / 2018 / CESPE




	Q51.
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Sistemas gerenciadores de banco de dados / MySQL 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Sistemas gerenciadores de banco de dados / MySQL 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Sistemas gerenciadores de banco de dados / MySQL 
	Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE




	Q52.
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Sistemas gerenciadores de banco de dados / PostgreSQL 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Sistemas gerenciadores de banco de dados / PostgreSQL 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Sistemas gerenciadores de banco de dados / PostgreSQL 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / STM / 2018 / CESPE




	Q53.
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Noções de Administração 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Noções de Administração 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Noções de Administração 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q54.
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Oracle PL/SQL (Procedural Language/Structured Query Language) 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Oracle PL/SQL (Procedural Language/Structured Query Language) 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Oracle PL/SQL (Procedural Language/Structured Query Language) 
	Fonte: ESPECIALISTA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUNPRESP / 2016 / CESPE




	Q55.
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Banco de dados NoSQL (Key/Value, Orientados a Documentos e Grafos) 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Banco de dados NoSQL (Key/Value, Orientados a Documentos e Grafos) 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Banco de dados NoSQL (Key/Value, Orientados a Documentos e Grafos) 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA - ANALISTA DE SEGURANçA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q56.
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Técnicas para detecção de problemas e otimização de desempenho do SGBD e de consultas SQL 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Técnicas para detecção de problemas e otimização de desempenho do SGBD e de consultas SQL 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Técnicas para detecção de problemas e otimização de desempenho do SGBD e de consultas SQL 
	Fonte: TéCNICO CIENTíFICO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - ANáLISE DE SISTEMAS / BASA / 2012 / CESPE




	Q57.
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Sistemas de suporte a decisão e gestão de conteúdo 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Sistemas de suporte a decisão e gestão de conteúdo 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Sistemas de suporte a decisão e gestão de conteúdo 
	Fonte: CARGO 10: TéCNICO JUDICIáRIO - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / STJ / 2018 / CESPE




	Q58.
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Arquitetura e aplicações de data warehousing, ETL e Olap 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Arquitetura e aplicações de data warehousing, ETL e Olap 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Arquitetura e aplicações de data warehousing, ETL e Olap 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q59.
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Técnicas de modelagem e otimização de bases de dados multidimensionais 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Técnicas de modelagem e otimização de bases de dados multidimensionais 
	Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados relacionais / Técnicas de modelagem e otimização de bases de dados multidimensionais 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q60.
	Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / JavaScript; JSon 
	Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / JavaScript; JSon 
	Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / JavaScript; JSon 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q61.
	Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / HTML5 
	Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / HTML5 
	Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / HTML5 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q62.
	Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / CSS3 
	Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / CSS3 
	Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / CSS3 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / STM / 2018 / CESPE




	Q63.
	Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / Java EE e frameworks / Java Server Faces (JSF 1.x e 2.x) 
	Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / Java EE e frameworks / Java Server Faces (JSF 1.x e 2.x) 
	Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / Java EE e frameworks / Java Server Faces (JSF 1.x e 2.x) 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TJ/DFT / 2015 / CESPE




	Q64.
	Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / Java EE e frameworks / Enterprise Java Beans (EJB 3.x) 
	Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / Java EE e frameworks / Enterprise Java Beans (EJB 3.x) 
	Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / Java EE e frameworks / Enterprise Java Beans (EJB 3.x) 
	Fonte: ESPECIALISTA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUNPRESP / 2016 / CESPE




	Q65.
	Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / Java EE e frameworks / Java Persistence API (JPA 2.x) 
	Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / Java EE e frameworks / Java Persistence API (JPA 2.x) 
	Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / Java EE e frameworks / Java Persistence API (JPA 2.x) 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q66.
	Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / Java EE e frameworks / Hibernate 
	Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / Java EE e frameworks / Hibernate 
	Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / Java EE e frameworks / Hibernate 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q67.
	Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / Java EE e frameworks / JBoss Seam 
	Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / Java EE e frameworks / JBoss Seam 
	Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / Java EE e frameworks / JBoss Seam 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TJ/DFT / 2015 / CESPE




	Q68.
	Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / Spring Framework 
	Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / Spring Framework 
	Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / Spring Framework 
	Fonte: PERITO CRIMINAL DE 1ª CLASSE - ANáLISE DE SISTEMAS / PEFOCE/CE / 2012 / CESPE




	Q69.
	Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / JUnit 
	Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / JUnit 
	Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / JUnit 
	Fonte: ESPECIALISTA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUNPRESP / 2016 / CESPE




	Q70.
	Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / Noções e conceitos de desenvolvimento para dispositivos móveis 
	Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / Noções e conceitos de desenvolvimento para dispositivos móveis 
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