
Língua Portuguesa / Ortografia oficial

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q1.

Contar histórias é o antecedente remoto da literatura, da história, das religiões e talvez, indiretamente, a locomotiva do

progresso. A oralidade contribuiu de maneira decisiva para impulsionar a civilização da época das pinturas rupestres até a viagem dos

homens às estrelas. Oralidade quer dizer pré-literatura, aquela que existia apenas graças à voz humana, antes que aparecesse a

escrita.

Os contos, as histórias inventadas, davam mais vida aos nossos ancestrais, tiravam homens e mulheres das prisões

asfixiantes que eram suas vidas e os faziam viajar pelo espaço e pelo tempo e viver as vidas que não tinham nem nunca teriam em

sua miúda e sucinta realidade. Sairmos de nós mesmos, sermos outros, graças à fantasia, nos entretém e enriquece. Mas, além

disso, nos ensina como é pequeno o mundo real comparado com os mundos que somos capazes de fantasiar, e deste modo nos

incita a agir para transformar nossos sonhos em realidade. O progresso nasceu assim, da insatisfação e do mal-estar com o mundo

real que inspirava nos humanos a mesma ficção que os deleitava.

As histórias que inventamos constituem a vida secreta de todas as sociedades, aquela dimensão da existência que, embora

nunca tenha tido chance de se realizar, foi de alguma forma vivida pelos seres humanos, na incerta realidade dos desejos, fantasias,

pesadelos e invenções, de toda essa projeção da vida que não tivemos e por isso devemos inventá-la. Ela existiu sempre na memória

das gentes, mas só a escrita a fixou e lhe deu permanência, muitos séculos depois de que nascesse, ao redor das fogueiras, quando

nossos antepassados contavam-se histórias à noite para esquecer o medo do trovão, as aparições e os milhares de perigos que os

espreitavam em qualquer parte.

(Adaptado de VARGAS LLOSA, Mario. Disponível em: www.brasil.elpais.com)

A oralidade contribuiu de maneira decisiva para impulsionar a civilização da época das pinturas rupestres até a viagem dos

homens às estrelas. Oralidade quer dizer pré-literatura, aquela que existia apenas graças à voz humana [...] (1º parágrafo)

As frases acima estão articuladas com correção em um só período em:

• A) Contribuiu de maneira decisiva, para impulsionar a civilização da época das pinturas rupestres até a viagem dos homens às

estrelas; a oralidade, à qual quer dizer pré-literatura, que existia apenas devido à voz humana.

• B) A oralidade, onde contribuiu de maneira decisiva, para impulsionar a civilização da época das pinturas rupestres até a

viagem dos homens às estrelas quer dizer pré-literatura: existia apenas graças à voz humana.

• C) Existia graças apenas à voz humana a oralidade, à qual contribuiu de maneira decisiva para impulsionar a civilização da

época das pinturas rupestres até a viagem dos homens às estrelas: oralidade quer dizer pré-literatura.

• D) Contribuindo, de maneira decisiva, para impulsionar a civilização, da época das pinturas rupestres à viagem dos homens às

estrelas, a oralidade quer dizer pré-literatura, cuja existia graças à voz humana apenas.

• E) A oralidade, que quer dizer pré-literatura - aquela que existia apenas graças à voz humana -, contribuiu de maneira

decisiva para impulsionar a civilização da época das pinturas rupestres até a viagem dos homens às estrelas.
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Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2016 / FCC

Q2.

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

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

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

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

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

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

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

pacificação dos museus. 

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

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

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

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

mas, desta vez, concebido como um estado letárgico. 

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

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

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

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

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



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

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

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

nossa ilusão da presença mantida e da arte conservada.

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

Atente para as afirmativas abaixo.

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

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

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

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

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

Está correto o que consta em

• A) I, II e III.

• B) I, apenas.

• C) I e III, apenas.

• D) II, apenas.

• E) II e III, apenas.

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

Língua Portuguesa / Flexão nominal e verbal
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Q3.

[Para onde vão as palavras]

Como se sabe, a palavra durante algum tempo foi obrigada a recuar diante da imagem, e o mundo escrito e impresso diante do

falado na tela. Tiras de quadrinhos e livros ilustrados com um mínimo de texto hoje não se destinam mais somente a iniciantes que

estão aprendendo a soletrar. De muito mais peso, no entanto, é o recuo da notícia impressa em face da notícia falada e ilustrada. A

imprensa, principal veículo da esfera pública no século X IX assim como em boa parte do século XX, dificilmente será capaz de

manter sua posição no século XXI.

Mas nada disso pode deter a ascensão quantitativa da literatura. A rigor, eu quase diria que - apesar dos prognósticos

pessimistas - o mais importante veículo tradicional da literatura, o livro impresso, sobreviverá sem grande dificuldade, com poucas

exceções, como as das enciclopédias, dos dicionários, dos compêndios de informação etc., os queridinhos da internet.

(Adaptado de: HOBSBAWM, Eric. Tempos fraturados. São Paulo: Companhia das Letras, 2013, p. 29-30.)

O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se de modo a concordar com o elemento sublinhado na seguinte frase:

• A) Entre as várias atrações que ( conter) um livro, uma é a de tornar-se um objeto do afeto de quem o possui.

• B) Se há imagens pelas quais se ( deixar) prender um espectador, há palavras que encantam um leitor.

• C) Quando há num livro imagens excessivas, que ( contaminar) um texto, as palavras saem desvalorizadas.

• D) A despeito de ( haver) nele figuras demais, esse livro infantil atrai também um leitor adulto.

• E) Aos frequentadores da internet ( atrair) sobretudo o volume de informações que nela circulam.
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Q4.



#PARTIU VIVER?

Sabe o que eu mais acho incrível nas redes sociais?

Como as pessoas acabam se tornando diferentes do que são.

Diferentes mesmo. Todo mundo é bonito, sai de casa

maquiado, com o cabelo certinho, come um prato digno de chef

e leva essa vida de comercial de margarina. Eu tenho perfil em

quase tudo o que é rede, mas também tenho uma teoria que

funciona, pra mim pelo menos: quanto mais ativo você está na

internet, mais chato está seu dia a dia. Sério, eu acredito nisso.

Boa parte das pessoas, nas redes sociais, vive a vida

que queria viver. Dá a impressão de que a internet se

transformou em um trailer do seu dia a dia. Mas qualquer trailer

no cinema parece interessante. Mais do que o filme em si. É só

editar e apagar os defeitinhos com um filtro poderoso.

Eu mesma não vou curtir sair com o cabelo arrepiado em

foto, o problema é acreditar que a vida alheia é assim, 100%

irretocável e divertida. Qualquer pessoa viva experimenta

momentos de tristeza, tédio, preguiça, falta de inspiração,

comida feia no prato, cabelo rebelde, olheira, dúvida sobre um

tema... Supernormal não ser perfeito, não ter uma opinião

formada sobre algo. Anormal mesmo é essa vida plástica que a

gente nota pelo Snapchat, Facebook e Instagram.

(Adaptado de Scherma, Mariana, 01/10/2015. Disponível em:

<www.cronicadodia.com.br/2015/10/partiu-viver-mariana-scher-

ma.html>. Acessado em: 01/10/2015)

A colocação pronominal está correta em:

• A) As pessoas têm dedicado-se a compartilhar fotos de

várias situações.

• B) Ela repara como tornam-se diferentes algumas pessoas nas redes sociais.

• C) A autora parece incomodar-se com algumas postagens nas redes sociais.

• D) Há vários recursos digitais que prestam-se a corrigir

os defeitos das imagens.

• E) Atualmente, as pessoas sempre lembram-se de

sorrir ao serem fotografadas.
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Q5.

Há correta correlação entre as formas verbais em:

Quando as crianças saírem de férias,

• A) a família pudera viajar para o litoral.

• B) elas passavam mais tempo na rua.

• C) as mães teriam menos tempo para si.

• D) elas tiveram mais atividades ao ar livre.

• E) nós iremos ao sítio da família.
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Q6.



Contar histórias é o antecedente remoto da literatura, da história, das religiões e talvez, indiretamente, a locomotiva do

progresso. A oralidade contribuiu de maneira decisiva para impulsionar a civilização da época das pinturas rupestres até a viagem dos

homens às estrelas. Oralidade quer dizer pré-literatura, aquela que existia apenas graças à voz humana, antes que aparecesse a

escrita.

Os contos, as histórias inventadas, davam mais vida aos nossos ancestrais, tiravam homens e mulheres das prisões

asfixiantes que eram suas vidas e os faziam viajar pelo espaço e pelo tempo e viver as vidas que não tinham nem nunca teriam em

sua miúda e sucinta realidade. Sairmos de nós mesmos, sermos outros, graças à fantasia, nos entretém e enriquece. Mas, além

disso, nos ensina como é pequeno o mundo real comparado com os mundos que somos capazes de fantasiar, e deste modo nos

incita a agir para transformar nossos sonhos em realidade. O progresso nasceu assim, da insatisfação e do mal-estar com o mundo

real que inspirava nos humanos a mesma ficção que os deleitava.

As histórias que inventamos constituem a vida secreta de todas as sociedades, aquela dimensão da existência que, embora

nunca tenha tido chance de se realizar, foi de alguma forma vivida pelos seres humanos, na incerta realidade dos desejos, fantasias,

pesadelos e invenções, de toda essa projeção da vida que não tivemos e por isso devemos inventá-la. Ela existiu sempre na memória

das gentes, mas só a escrita a fixou e lhe deu permanência, muitos séculos depois de que nascesse, ao redor das fogueiras, quando

nossos antepassados contavam-se histórias à noite para esquecer o medo do trovão, as aparições e os milhares de perigos que os

espreitavam em qualquer parte.

(Adaptado de VARGAS LLOSA, Mario. Disponível em: www.brasil.elpais.com)

As histórias [...] constituem a vida secreta de todas as sociedades...(último parágrafo)

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

• A) é constituída.

• B) são constituídas.

• C) constituíam-se.

• D) era constituída.

• E) tinham constituído.
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Q7.

Uma placa com 13 versos de uma rapsódia da Odisseia gravados, que,

(poder) ser uma das inscrições mais antigas do

poema de Homero, foi encontrada recentemente em Olímpia, no Peloponeso. Segundo as estimativas dos arqueólogos, a tábua

de argila

(ser) do século 3 d.C. Primeiro transmitida oralmente, a epopeia atribuída a Homero, que

(compor) a

Ilíada e a Odisseia no fim do século 8 a.C., foi transcrita antes da era cristã em rolos antigos, dos quais só restam alguns

fragmentos encontrados no Egito.

(Adaptado de: cultura.estadao.com.br)

Considerando a correção e o teor hipotético do que se afirma no texto, preenchem corretamente as lacunas I , I I e I I I acima,

na ordem dada:

• A) poderia - seria - teria composto

• B) pudessem - seriam - teria composto

• C) poderia - fosse - tenham composto

• D) podia - fosse - tinham composto

• E) pudessem - seria - tenha composto
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Q8.

A música relativa

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

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

ponto?

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

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

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

industrial, transformando-se em um novo fetiche.

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

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

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

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

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

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

Quanto à regência e à concordância, considere:

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

criada entre o fenômeno e a linguagem da música.

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

impelem de dançar.

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

ambiciosos produtores de discos e diretores de rádios.

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

• A) I.

• B) II.

• C) III.

• D) I e II.

• E) II e III.
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Q9.

O filósofo sempre foi considerado um personagem bizarro, estranho, capaz de cair num poço quando se embrenha em suas 

reflexões − é o que contam a respeito de Tales (cerca de 625-547 a.C.). O primeiro filósofo, segundo a tradição grega, combina 

enorme senso prático para os negócios com uma capacidade de abstração que o retira do mundo. Por isso é visto como indivíduo 

dotado de um saber especial, admirado porque manipula ideias abstratas, importantes e divinas. No fundo não está prefigurando as 

oposições que desenharão o perfil do homem do Ocidente? O divino Platão e o portentoso Aristóteles fizeram desse estranhamento o 

autêntico espanto diante das coisas, o empuxo para a reflexão filosófica. 

Nos dias de hoje essa imagem está em plena decadência; o filósofo se apresenta como um profissional competindo com tantos 

outros. Ninguém se importa com as promessas já inscritas no nome de sua profissão: a prometida amizade pelo saber somente se 

cumpre se a investigação for levada até seu limite, cair no abismo onde se perdem suas raízes. A palavra grega filosofia significa 

“amigo da sabedoria”, por conseguinte recusa da adesão a um saber já feito e compromisso com a busca do correto. 

Em contrapartida, o filósofo contemporâneo participa do mercado de trabalho. Torna-se mais seguro conforme aumenta a



venda de seus livros, embora aparente desprezar os campeões de venda. Às vezes participa do jogo da mídia. Graças a esse 

comércio transforma seu saber em capital, e as novidades que encontra na leitura de textos, em moeda de troca. Ao tratar as ideias 

filosóficas como se fossem meras opiniões, isoladas de seus pressupostos ligados ao mundo, pode ser seduzido pela rigidez de ideias 

sem molejo, convertendo-se assim num militante doutrinário. Outras vezes, cai nas frivolidades da vida mundana. Não vejo na prática 

da filosofia contemporânea nenhum estímulo para que o estudioso se comprometa com uma prática moral e política mais consciente 

de si mesma, venha a ser mais tolerante às opiniões alheias. 

Num mundo em que as coisas e as pessoas são descartáveis, a filosofia e o filósofo também se tornam dispensáveis, sempre 

havendo uma doutrina ou um profissional capaz de enaltecer uma trama de interesses privados. A constante exposição à mídia acaba 

levando o filósofo a dizer o que o grande público espera dele e, assim, também pode usufruir de seus quinze minutos de celebridade. 

Diante do perigo de ser engolfado pela teia de condutas que inverte o sentido original de suas práticas, o filósofo, principalmente o 

iniciante, se pretende ser amante de um saber autêntico, precisa não perder de vista que assumiu o compromisso de afastar-se das 

ideias feitas − ressecadas pela falta da seiva da reflexão − e de desconfiar das novidades espalhafatosas. Se aceita consagrar-se ao 

estudo das ideias, que reflita sobre o sentido de seu comportamento.

(Adaptado de: GIANNOTTI, José Arthur. Lições de filosofia primeira. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, edição digital)

A constante exposição à mídia acaba levando o filósofo... (último parágrafo)

No segmento acima, o sinal indicativo de crase deverá ser mantido caso se substitua “mídia” por

• A) imprensa.

• B) programas.

• C) meio de comunicação.

• D) debates.

• E) propagandas.
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Q10.

[Para onde vão as palavras]

Como se sabe, a palavra durante algum tempo foi obrigada a recuar diante da imagem, e o mundo escrito e impresso diante do

falado na tela. Tiras de quadrinhos e livros ilustrados com um mínimo de texto hoje não se destinam mais somente a iniciantes que

estão aprendendo a soletrar. De muito mais peso, no entanto, é o recuo da notícia impressa em face da notícia falada e ilustrada. A

imprensa, principal veículo da esfera pública no século X IX assim como em boa parte do século XX, dificilmente será capaz de

manter sua posição no século XXI.

Mas nada disso pode deter a ascensão quantitativa da literatura. A rigor, eu quase diria que - apesar dos prognósticos

pessimistas - o mais importante veículo tradicional da literatura, o livro impresso, sobreviverá sem grande dificuldade, com poucas

exceções, como as das enciclopédias, dos dicionários, dos compêndios de informação etc., os queridinhos da internet.

(Adaptado de: HOBSBAWM, Eric. Tempos fraturados. São Paulo: Companhia das Letras, 2013, p. 29-30.)

Está plenamente adequada a pontuação da seguinte frase:

• A) A menos que, por um milagre, as velhas enciclopédias sobrevivessem, os jovens de hoje, já acostumados com a rapidez,

encontrariam nelas, certamente, um desafio para a sua paciência, quando as fossem consultar.

• B) A menos que por um milagre, as velhas enciclopédias sobrevivessem, os jovens de hoje já acostumados, com a rapidez,

encontrariam nelas certamente, um desafio para a sua paciência, quando as fossem consultar.

• C) A menos que por um milagre, as velhas enciclopédias, sobrevivessem, os jovens de hoje já acostumados com a rapidez

encontrariam nelas, certamente um desafio, para a sua paciência, quando as fossem consultar.

• D) A menos que por um milagre as velhas enciclopédias sobrevivessem, os jovens de hoje, já acostumados, com a rapidez

encontrariam nelas, certamente, um desafio, para a sua paciência quando as fossem consultar.

• E) A menos, que por um milagre, as velhas enciclopédias sobrevivessem os jovens de hoje, já acostumados com a rapidez,

encontrariam, nelas, certamente, um desafio para a sua paciência, quando as fossem consultar.

Matemática e Raciocínio Lógico
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Língua Portuguesa / Redação (confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas)

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA AUDITORIA / MPE/PE / 2018 / FCC



Q11.

[Um documentário britânico]

No início dos anos 1980, uma equipe da TV BBC britânica veio ao Brasil gravar um documentário sobre as condições de vida

numa favela do Rio de Janeiro. A ideia era mostrar de forma hiper-realista, no melhor estilo “câmera invisível” da tradição an

glo-americana de reportagem, um dia na vida de uma jovem favelada. A intenção era explorar ao máximo as chagas abertas e a

penúria do dia a dia na favela, as condições aviltantes da vida no morro.

Acontece que a eleita para servir de fio condutor do programa personificava a negação viva de toda a carga de sombra e

amargura que o registro clínico de seu cotidiano na favela nos faria esperar dela. A moça, porém, em meio à pobreza, irradiava uma

energia alegre e espontânea, uma satisfação íntima consigo mesma e uma sensualidade exuberante que jamais se encontrariam

numa inglesa de sua idade, não importando a classe social. Embora tivesse razões de sobra para queixar-se do destino e viver na

mais espessa melancolia, ela esbanjava alegria de viver por todos os poros e arrancava luz das trevas com sua vitalidade interior.

Inesquecível é a cena em que a moça ia buscar água numa bica distante de casa e, para o desconcerto da equipe da BBC,

voltava carregando o balde pesado equilibrado na cabeça e... cantando! A relação assim estabelecida entre o barraco pobre e objetivo

e o alegre palácio interior dá o que pensar. Pelo menos terá feito pensar muito os jornalistas britânicos que vieram para fazer uma

reportagem e fizeram outra.

(Adaptado de: GIANETTI, Eduardo. Trópicos utópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 160-161)

A substituição do elemento sublinhado pelo que vem entre parênteses não altera o sentido nem implica incorreção na seguinte

frase:

• A) A moça voltava cantando, para o desconcerto da equipe = desnorteando a

• B) O balde pesava-lhe na cabeça mas ela cantava = sobrecarregava-a sua cabeça

• C) Os traços de sensualidade evidenciavam sua disposição para a vida = mostravam-na imbuída

• D) Aos jornalistas espantou a força de viver daquela jovem = admoestou-lhes o ímpeto inato

• E) Ao barraco pobre pode corresponder a força do palácio interior = mostra-se análoga a investida
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Língua Portuguesa / Intelecção de texto

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q12.

Contar histórias é o antecedente remoto da literatura, da história, das religiões e talvez, indiretamente, a locomotiva do

progresso. A oralidade contribuiu de maneira decisiva para impulsionar a civilização da época das pinturas rupestres até a viagem dos

homens às estrelas. Oralidade quer dizer pré-literatura, aquela que existia apenas graças à voz humana, antes que aparecesse a

escrita.

Os contos, as histórias inventadas, davam mais vida aos nossos ancestrais, tiravam homens e mulheres das prisões

asfixiantes que eram suas vidas e os faziam viajar pelo espaço e pelo tempo e viver as vidas que não tinham nem nunca teriam em

sua miúda e sucinta realidade. Sairmos de nós mesmos, sermos outros, graças à fantasia, nos entretém e enriquece. Mas, além

disso, nos ensina como é pequeno o mundo real comparado com os mundos que somos capazes de fantasiar, e deste modo nos

incita a agir para transformar nossos sonhos em realidade. O progresso nasceu assim, da insatisfação e do mal-estar com o mundo

real que inspirava nos humanos a mesma ficção que os deleitava.

As histórias que inventamos constituem a vida secreta de todas as sociedades, aquela dimensão da existência que, embora

nunca tenha tido chance de se realizar, foi de alguma forma vivida pelos seres humanos, na incerta realidade dos desejos, fantasias,

pesadelos e invenções, de toda essa projeção da vida que não tivemos e por isso devemos inventá-la. Ela existiu sempre na memória

das gentes, mas só a escrita a fixou e lhe deu permanência, muitos séculos depois de que nascesse, ao redor das fogueiras, quando

nossos antepassados contavam-se histórias à noite para esquecer o medo do trovão, as aparições e os milhares de perigos que os

espreitavam em qualquer parte.

(Adaptado de VARGAS LLOSA, Mario. Disponível em: www.brasil.elpais.com)

Considere as afirmativas abaixo.

I. Depreende-se do texto que o descontentamento com o mundo real instiga o ser humano a imaginar uma vida melhor e a

transformar fantasia em realidade.

I I . A atividade de contar histórias possui, entre outras, a função de mitigar emoções como o temor.

I I I . A linguagem escrita sobrepuja a oral, pois, enquanto esta apenas desperta a imaginação para fins de entretenimento,

aquela permite que se transcendam obstáculos reais por meio da invenção de uma vida mais aprazível.

Está correto o que consta de



• A) I e I I I , apenas.

• B) I I e I I I , apenas.

• C) I e I I , apenas.

• D) I, I I e I I I .

• E) I, apenas.
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Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Matemática / Números inteiros e racionais: operações (adição, subtração, multiplicação, divisão,

potenciação); expressões numéricas

Fonte: AUXILIAR ADMINISTRATIVO / COPERGÁS / 2016 / FCC

Q13.

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

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

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

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

• A) 123.

• B) 105.

• C) 147.

• D) 153.

• E) 165.
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Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Matemática / Múltiplos e divisores de números naturais; problemas

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

Q14.

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

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

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

• A) 23.

• B) 19.

• C) 35.

• D) 42.

• E) 29.
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Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Matemática / Frações e operações com frações

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA AUDITORIA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q15.

Considere os números inteiros de 1 até 1 000. A porcentagem desses números que são múltiplos de 11 é

• A) 7%

• B) 12,4%

• C) 9%

• D) 10,4%

• E) 11%
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Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Matemática / Números e grandezas proporcionais: razões e proporções; divisão em partes

proporcionais; regra de três; porcentagem e problemas



Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q16.

Para fabricar uma determinada quantidade de peças, uma fábrica trabalhou em dois regimes. Metade das peças foi fabricada ao

ritmo de 40 peças por dia; a outra metade foi fabricada ao ritmo de 60 peças por dia. Durante o período de fabricação do total de

peças, o ritmo médio de fabricação de peças por dia foi igual a

• A) 48

• B) 50

• C) 52

• D) 54

• E) 46
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Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Raciocínio lógico-matemático / Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos

ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas

relações

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q17.

Uma doceria produziu 165 brigadeiros que precisam ser acondicionados em caixas que comportam 12 brigadeiros ou em caixas

que comportam 10 brigadeiros, de modo que se tenham, pelo menos, 5 caixas de cada tamanho. Não se devem usar caixas que

não estejam completas; a produção excedente será descartada. Se a distribuição dos brigadeiros nas caixas que resulta no

menor descarte utiliza “a” caixas de 12 e “b” caixas de 10, então a - b é igual a

• A) 2.

• B) -3.

• C) -5.

• D) -1.

• E) 4.
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Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Raciocínio lógico-matemático / Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de:

raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA INFORMáTICA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q18.

Considere datas grafadas no formato xy/zw/abcd como, por exemplo, 12/05/2018. No século XX, a última data que pôde ser

grafada na forma descrita com todos os algarismos distintos ocorreu em

• A) março de 1986.

• B) fevereiro de 1985.

• C) setembro de 1987

• D) junho de 1987.

• E) agosto de 1986.
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Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático / Raciocínio lógico-matemático / Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de

hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q19.

Todo domingo, se não chove, Fernanda passeia. Se não é domingo ou faz frio, Vanessa não usa sua bicicleta. Sempre que

chove, André leva consigo um guarda-chuva. Assim, se Vanessa usa sua bicicleta e André não leva consigo um guarda-chuva,

• A) é domingo e faz frio.



• B) é domingo e chove.

• C) faz frio e Fernanda passeia.

• D) não chove e Fernanda não passeia.

• E) não faz frio e Fernanda passeia.
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Noções de Direito Constitucional / Constituição: princípios fundamentais

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC

Q20.

À luz da separação dos Poderes, consagrada como princípio fundamental da Constituição Federal,

• A) são funções típicas do Poder Legislativo legislar, fiscalizar e julgar o Presidente da República por crimes de responsabilidade.

• B) ao Tribunal de Contas da União, como órgão do Poder Judiciário, compete a fiscalização externa da atuação do Poder

Executivo.

• C) as Comissões Parlamentares de Inquérito são instauradas no âmbito das Casas do Congresso Nacional, cabendo o

controle judicial de seus atos ao Supremo Tribunal Federal.

• D) ao Conselho Nacional de Justiça, como órgão do Poder Judiciário no exercício da função jurisdicional, compete a fiscalização externa do Poder Judiciário.

• E) são funções típicas do Poder Executivo a administração da coisa pública, tributação e elaboração de normas jurídicas por

meio de medidas provisórias.
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Noções de Direito Constitucional / Da aplicabilidade das normas constitucionais: normas de eficácia plena, contida e limitada; normas programáticas

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

Q21.

Na célebre e acatada classificação das normas constitucionais segundo sua aplicabilidade elaborada por José Afonso da Silva, a

categoria das normas constitucionais de eficácia limitada compreende as normas definidoras de princípio programático e as

normas definidoras de princípio institutivo. Pode ser apontado, como exemplo desse último tipo de norma de eficácia limitada, o

seguinte dispositivo constitucional:

• A) Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos.

• B) O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos

de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada.

• C) O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os

processos de competência do Supremo Tribunal Federal.

• D) Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem

serão reguladas em lei complementar.

• E) São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)

participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da

empresa, conforme definido em lei.
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Noções de Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos e deveres individuais e coletivos

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q22.

De acordo com o art. 5o da Constituição Federal de 1988, a regra é que os atos processuais sejam

• A) solenes.

• B) públicos.

• C) secretos.

• D) discretos.

• E) vetustos.
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Noções de Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos sociais

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / CLDF / 2018 / FCC

Q23.

Saulo, empregado sindicalizado, foi dispensado, sem justa causa, da empresa onde trabalhava, nove meses após o término do

exercício do mandato de cargo de direção no sindicato de sua categoria. Na mesma empresa trabalhou Jacira, também

sindicalizada, que foi dispensada, sem justa causa, dois dias após o registro de sua candidatura a cargo de direção no sindicato

da sua categoria. De acordo com a Constituição Federal, a dispensa de Saulo

• A) e a de Jacira teriam sido realizadas corretamente, desde que não se tratasse de sindicato rural, único caso em que não

poderiam ser realizadas.

• B) foi incorretamente realizada, porque vedada, e a de Jacira teria sido realizada corretamente, desde que não se tratasse de

sindicato rural.

• C) foi realizada corretamente, porque permitida, e a de Jacira incorretamente, porque vedada.

• D) e a de Jacira foram realizadas corretamente, porque permitidas.

• E) e a de Jacira foram incorretamente realizadas, porque vedadas.
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Noções de Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos de nacionalidade

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q24.

Claudilson Aparecido, habilidoso goleiro nascido em Goiânia e revelado no futebol paulista, firmou contrato milionário com time

destacado do Leste Europeu. Contudo, para permanecer no país de seu novo clube, terá de se naturalizar cidadão do país em

questão. Nessa hipótese, segundo a Constituição Federal de 1988, Claudilson

• A) torna-se inalistável e inelegível.

• B) terá declarada a perda de sua nacionalidade brasileira.

• C) terá sua nacionalidade brasileira suspensa, enquanto perdurar a condição imposta pelo país estrangeiro.

• D) não perderá a nacionalidade brasileira, mesmo que haja a prática de atividade nociva ao interesse nacional.

• E) não perderá a nacionalidade brasileira, tendo em vista a imposição da naturalização como condição de permanência no

país de seu novo clube.
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Noções de Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos políticos

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q25.

Em uma situação hipotética, José das Couves e Fulano de Tal são eleitos em 2018, respectivamente, Presidente e Vice-Pre

sidente da República. No entanto, em setembro de 2021, ambos vêm a falecer em trágico acidente aéreo. Pelas regras

constitucionais atualmente vigentes,

• A) deve ser realizada eleição em noventa dias.

• B) assume a Presidência da República o Presidente da Câmara dos Deputados, tendo como vice o Presidente do Supremo

Tribunal Federal.

• C) deve ser realizada eleição, pelo Congresso Nacional, em trinta dias.

• D) assume a Presidência da República o Presidente do Supremo Tribunal Federal, até completar o período de seus

antecessores.

• E) deve ser realizada eleição direta em sessenta dias.
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Noções de Direito Constitucional / Da organização político-administrativa / Das competências da União

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q26.



À luz das normas da Constituição Federal de 1988, considere:

I. Compete à União instituir o imposto sobre operações financeiras.

I I . Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o imposto sobre transmissão “causa mortis” e doação de quaisquer

bens ou direitos, sendo que suas alíquotas máximas serão fixadas pelo Senado Federal.

I I I . Compete ao Município em que o bem se situa instituir o imposto de transmissão “inter vivos”.

Está correto o que consta de

• A) I e I I , apenas.

• B) I I e I I I , apenas.

• C) I, apenas.

• D) I, I I e I I I .

• E) I I I , apenas.
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Noções de Direito Constitucional / Da organização político-administrativa / Das competências dos Estados

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

Q27.

De acordo com a Constituição Federal, a instituição do imposto de transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens e

direitos compete aos Estados e ao Distrito Federal,

• A) salvo quando incidente sobre a transmissão causa mortis de direitos.

• B) em qualquer hipótese.

• C) salvo quando incidente sobre a doação de bem imóvel situado em área urbana.

• D) salvo quando incidente sobre a doação de bem imóvel situado em área rural.

• E) salvo quando incidente sobre a transmissão causa mortis de bem imóvel situado em área rural.
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Noções de Direito Constitucional / Da organização político-administrativa / Das competências dos Municípios

Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA ADMINISTRATIVO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q28.

Dentre as competências atribuídas pela Constituição Federal aos Municípios, inclui-se

• A) promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora municipal.

• B) instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem a obrigatoriedade de prestar

contas a outros entes da Federação.

• C) criar, organizar e suprimir distritos, por sua própria legislação.

• D) organizar e prestar, diretamente, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter

essencial.

• E) legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.
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Noções de Direito Constitucional / Da Administração Pública / Disposições gerais

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

Q29.

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

tema. São eles:



• A) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade

e eficiência.

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

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

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

• E) legalidade, igualdade, moralidade, probidade e efetividade.
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Noções de Direito Constitucional / Da Administração Pública / Dos servidores públicos

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / CLDF / 2018 / FCC

Q30.

Jaime exerce o cargo remunerado de professor público em determinada instituição de ensino, no período matutino e, após

aprovação em concurso público, nos termos da lei, pretende exercer também o mesmo cargo remunerado em uma outra

instituição pública de ensino, no período noturno. Sua esposa, Rosa, exerce cargo público científico remunerado no período

vespertino e tem interesse em prestar concurso para exercer também cargo remunerado de professora em uma instituição

pública de ensino superior no período noturno. Com base apenas nas informações fornecidas e de acordo com a Constituição

Federal, obedecidos os limites remuneratórios eventualmente aplicáveis, a acumulação de cargos pretendida é

• A) vedada ao Jaime e à Rosa.

• B) permitida apenas ao Jaime.

• C) permitida apenas à Rosa.

• D) permitida ao Jaime e à Rosa.

• E) permitida ao Jaime e à Rosa, desde que se trate de cargos integrantes de Administrações de diferentes esferas da

federação.
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Noções de Direito Constitucional / Do Poder Executivo / Das atribuições e responsabilidades do Presidente da República

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 6ª / 2018 / FCC

Q31.

Sobre o Poder Executivo, a Constituição Federal estabelece que:

• A) o Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por

prazo superior a 10 dias, sob pena de perda do cargo.

• B) o mandato do Presidente da República é de quatro anos e terá início em quinze de janeiro do ano seguinte ao da sua

eleição.

• C) em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente da República, ou vacância dos respectivos cargos, serão

sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente do Senado Federal, o da Câmara dos Deputados e o

do Supremo Tribunal Federal.

• D) o Presidente da República tomará posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter,

defender e cumprir a Constituição, observar as leis e promover o bem geral do povo brasileiro, solenidade essa da qual é

dispensado o Vice-Presidente da República.

• E) será considerado eleito Presidente da República o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta

de votos, não computados os em branco e os nulos.
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Noções de Direito Constitucional / Do Poder Legislativo / Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC

Q32.

Um projeto de lei orçamentária teve tramitação pelo Poder Legislativo, ocasião em que foram apresentadas três emendas 

parlamentares: 

 

 

 

I. A primeira indicou recurso proveniente de anulação de despesa destinada a serviços da dívida.



 

 

II. A segunda indicou recurso proveniente de anulação de despesa relacionada a dotação para encargos de pessoal. 

 

 

III. A terceira indicou recurso proveniente de anulação de despesa para construção de escola de ensino fundamental. 

 

 

 

De acordo com a Constituição Federal, está em condições de ser aprovado o que consta APENAS de

• A) I.

• B) I e III.

• C) II.

• D) II e III.

• E) III.
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Noções de Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Disposições gerais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC

Q33.

Acerca do Poder Judiciário, considere:

I. O Superior Tribunal de Justiça tem competência para rever decisões da Justiça do Trabalho, notadamente as que tenham

por objeto dissídios coletivos, por meio de recurso extraordinário.

II. Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão ao interesse público, o Ministério Público do

Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito.

III. Serão processadas e julgadas perante a justiça estadual, no foro do domicilio dos segurados ou beneficiários, as causas

em que forem parte o Instituto Nacional de Seguridade Social e o segurado, quando a comarca não for sede de juízo

federal.

Está correto o que consta de

• A) I, II e III.

• B) I e II, apenas.

• C) II e III, apenas.

• D) I, apenas.

• E) III, apenas.
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Noções de Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Do Supremo Tribunal Federal

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

Q34.

Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário,

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

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

• C) o crime político.

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



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

contrariar tratado ou lei federal.
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Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q35.

O Conselho Nacional de Justiça

• A) não possui em sua composição Desembargador de Tribunal de Justiça.

• B) é composto, dentre outros membros, por dois ministros do Tribunal Superior do Trabalho.

• C) não possui em sua composição juiz de Tribunal Regional Federal.

• D) é composto, dentre outros membros, por dois advogados.

• E) compõe-se de treze membros com mandato de dois anos.
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Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q36.

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

• A) Superior Tribunal de Justiça.

• B) Supremo Tribunal Federal.

• C) Congresso Nacional.

• D) Senado Federal.

• E) Conselho da Justiça Federal.
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Noções de Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais

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

Q37.

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

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

compor o Tribunal Superior Eleitoral

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

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

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

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

• E) está habilitado apenas Kleber, podendo também ser eleito Presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
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Q38.

Relativamente aos Tribunais e Juízes do Trabalho, como órgãos do Poder Judiciário, a Constituição Federal estabelece que

• A) a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da Justiça do Trabalho cabe ao Conselho

Nacional de Justiça, cujas decisões terão efeito vinculante.



• B) compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangendo a apreciação de

causas que envolvam o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária.

• C) os Tribunais Regionais do Trabalho serão compostos por, no máximo, sete juízes recrutados obrigatoriamente na respectiva região e nomeados pelo

Presidente da República.

• D) as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho são de competência da Justiça

Federal.

• E) compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos

empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho.
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Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC

Q39.

Nos termos da Constituição Federal e de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), sendo o Ministério

Público instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado,

• A) não possui legitimidade para a propositura de ações judiciais em defesa dos interesses da população indígena, cabendo

tal prerrogativa aos procuradores da autarquia federal incumbida dessa defesa.

• B) o princípio da independência funcional garante aos seus membros liberdade de convicção, cabendo à chefia a edição de

normas de orientação para a padronização da atuação jurídica da instituição.

• C) a seus membros é garantida vitaliciedade após três anos de efetivo exercício, não podendo perder o cargo senão por

sentença judicial transitada em julgado.

• D) possui legitimidade para promover ação civil pública para proteção de interesses coletivos, inclusive com a finalidade de

impugnar a cobrança de tributos ou pleitear sua restituição.

• E) a seus membros é vedado o exercício da advocacia perante o juízo ou tribunal no qual tenham atuado, antes de decorridos

três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.
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Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q40.

Dentre as funções essenciais à Justiça, inclui-se a Advocacia Pública, a respeito da qual, a Constituição Federal estabelece que

• A) a Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República

dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, após a

aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Supremo Tribunal Federal, para mandato de quatro anos,

permitida a recondução.

• B) a Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e

extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as

atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.

• C) os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso

público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil apenas na fase da prova oral que

consiste na arguição pública dos candidatos a ela admitidos, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das

respectivas unidades federadas.

• D) aos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal é assegurada estabilidade após dois anos de efetivo exercício,

mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias.

• E) a representação da União, na execução da dívida ativa de natureza tributária, cabe à Procuradoria-Geral da República,

observado o disposto em lei.
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Noções de Direito Constitucional / Das funções essenciais à Justiça / Da Advocacia e da Defensoria Pública

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/RR / 2015 / FCC

Q41.

Nos termos da Constituição Federal, são funções essenciais à Justiça:



• A) o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública.

• B) o Ministério Público, a Advocacia e a Defensoria Pública.

• C) o Poder Judiciário, a Advocacia e a Defensoria Pública.

• D) o Ministério Público, a Advocacia e os Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo.

• E) os servidores do Judiciário e os Magistrados.
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Noções de Direito Administrativo / Administração pública: princípios básicos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 6ª / 2018 / FCC

Q42.

As unidades de atuação denominadas órgãos públicos

• A) integram a estrutura da Administração pública direta, mas não da Administração pública indireta, cujos plexos de competência denominam-se entidades.

• B) integram a estrutura da Administração pública direta e da indireta e não têm personalidade jurídica, ao contrário das

entidades.

• C) têm personalidade jurídica própria e distinta da entidade que integram.

• D) não têm personalidade jurídica própria, quando integram a estrutura da Administração pública direta, mas são unidades de

atuação, da Administração indireta, dotadas de personalidade jurídica.

• E) confundem-se com os agentes públicos por congregarem as funções que estes exercem, sendo o todo do qual aqueles

são a parte.
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Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder hierárquico

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

Q43.

O exercício dos poderes inerentes à Administração pública, tal como o poder hierárquico, se expressa de diversas formais, a

exemplo

• A) da edição de atos administrativos, independentemente da natureza, pelos superiores dos agentes públicos originalmente

competentes, e em substituição a estes.

• B) da edição de atos vinculados, que traduzem a atuação da Administração pública em sua vertente da hierarquia, considerando que esta autoriza apenas as

condutas, atos e negócios expressamente previstos em lei.

• C) da competência dos agentes superiores, para apreciação dos recursos interpostos contra atos de seus subordinados,

como decorrência da relação de hierarquia.

• D) do poder de rever diretamente os atos praticados pelos seus subordinados nos processos disciplinares em que atuam,

considerando que em sede de infrações disciplinares, a autoridade superior pode suprir os atos inferiores não praticados.

• E) dos atos praticados pelos agentes públicos incumbidos da gestão da Administração pública, cuja tradução inclui a prática

de atos não só pelos funcionários efetivos, mas por todos os demais administrados em geral.
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Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - TéCNICO JUDICIáRIO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC

Q44.

O poder disciplinar

• A) é sempre vinculado.

• B) equipara-se, em determinadas hipóteses, ao poder punitivo do Estado, realizado por meio da Justiça Penal.

• C) não abrange as sanções impostas a particulares não sujeitos à disciplina interna da Administração.

• D) pode ser exercido ainda que não esteja legalmente atribuído.

• E) vincula-se ao poder hierárquico, um reduzindo-se ao outro, haja vista que o primeiro é mais amplo que o segundo.
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Noções de Direito Administrativo / Serviços Públicos: conceito e princípios

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

Q45.

Titularidade e execução de serviços públicos são conceitos que podem ou não estar vinculados à mesma pessoa, porque

• A) tanto a titularidade, quanto a execução dos serviços públicos devem ser expressamente delegadas à iniciativa privada

quando o Poder Público pretender prover referidas utilidades de forma indireta.

• B) a titularidade dos serviços públicos demanda delegação expressa na lei que autoriza a execução daqueles pela iniciativa

privada, seja por meio de concessão ou por permissão de serviços públicos.

• C) a concessão de serviços públicos transfere a titularidade do serviço para o concessionário, que gozará de proteção

inerente ao regime jurídico da prestação do serviço enquanto perdurar a relação jurídica.

• D) a titularidade do serviço público remanesce com o ente federado assim competente, sendo-lhe permitido delegar à

iniciativa privada a execução das referidas utilidades.

• E) somente os consórcios podem reunir titularidade e execução de serviços públicos no que concerne aos entes que integram

a Administração indireta, tendo em vista que às autarquias e empresas estatais podem ser atribuídos um ou outro

conceito, alternativamente.
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Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos e atributos

Fonte: ADMINISTRADOR / Prefeitura de Macapá/AP / 2018 / FCC

Q46.

Entre os atributos inerentes aos atos administrativos vinculados, inserem-se

I. Tipicidade.

II. Imperatividade.

III. Discricionariedade.

IV. Presunção de legitimidade.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I, II e IV.

• B) II e III.

• C) I, III e IV.

• D) III e IV.

• E) II e IV.
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Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Anulação, revogação e convalidação

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC

Q47.

Uma autarquia responsável pela execução de serviços rodoviários concedeu uma gratificação para determinado segmento de

servidores. Um pequeno grupo de servidores de outro setor da autarquia requereu administrativamente a concessão da mesma

gratificação. O servidor que apreciou o pleito estava substituindo a autoridade competente e entendeu por dar provimento ao

requerimento. Findas as férias da autoridade competente, esta retornou às suas funções e identificou a decisão de seu

substituto. Constatado que contrariava a legislação vigente,



• A) a autoridade competente deverá anular a decisão proferida, tendo em vista o vício de legalidade verificado, como

expressão do poder de revisão dos atos administrativos.

• B) a autoridade competente deverá identificar se será melhor para os usuários do serviço que a decisão seja anulada,

podendo, em caso negativo, convalidar o ato administrativo.

• C) o ato administrativo proferido será necessariamente submetido à análise revisional da autoridade competente, porque provisório, assim como todos os

demais de conteúdo decisório proferidos pelo substituto, para anulação ou convalidação.

• D) caberá a revogação da decisão proferida, tendo em vista que os atos administrativos de cunho constitutivo somente podem

ser proferidos pela autoridade titular do cargo competente.

• E) a revisão do ato administrativo deverá ser requerida por meio judicial, tendo em vista que a autoridade que o proferiu era

competente na ocasião.
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Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Discricionariedade e vinculação

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / TRT 2ª / 2018 / FCC

Q48.

Os atos administrativos discricionários são passíveis de controle judicial no que concerne

• A) a vícios de legalidade, o que inclui também a avaliação da inexistência ou falsidade dos motivos declinados pela Administração a edição do ato.

• B) às condições de conveniência e oportunidade para sua prática, com base nos princípios aplicáveis à Administração Pública.

• C) ao seu mérito, avaliando-se a aderência do mesmo ao interesse público que justificou a sua edição e às finalidades colimadas.

• D) exclusivamente a eventual desvio de finalidade, quando evidenciado que a Administração praticou o ato visando a fim ilícito.

• E) apenas a vícios de competência, cuja convalidação poderá ser feita, contudo, mediante ratificação administrativa ou judicial.

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

Noções de Direito Administrativo / Contratos administrativos / Conceito e características

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

Q49.

Partindo do conceito de contrato administrativo e das características que o predicam, bem como considerando a variedade de

relações jurídicas de outras naturezas que a Administração pública pode travar, NÃO são exigências ou consequências dos contratos de locação por esta

firmados:

• A) necessidade de formalização de procedimento de dispensa de licitação, caso se configure hipótese legal que autorize a

não realização do certame sob esse fundamento.

• B) submissão aos prazos de vigência contratual aplicáveis aos contratos administrativos, na forma estabelecida pela Lei

nº 8.666/1993.

• C) necessidade de realização de licitação salvo configuração de hipótese de dispensa ou inexigibilidade do certame.

• D) submissão aos princípios que norteiam a Administração pública, mesmo se tratando de contratos regidos pelo direito

privado.

• E) necessidade de formalização de alteração contratual de valor ou objeto, desde que mantida a finalidade da avença.
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Noções de Direito Administrativo / Contratos administrativos / Licitação / Princípios

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ESPECIALIDADE: SEGURANçA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q50.

O Supremo Tribunal Federal em importante julgamento declarou inconstitucional considerar como fatores de averiguação da

proposta mais vantajosa os valores relativos aos impostos pagos ao ente federativo que realiza a licitação. Isto porque, tais

fatores, obviamente, desfavorecem eventuais competidores locais e prejudicam sensivelmente os instalados em localidades

diversas. A situação narrada traz exemplo de clara aplicação de um dos princípios que norteiam as licitações públicas. Trata-se

do princípio da

• A) adjudicação compulsória.

• B) vinculação ao instrumento convocatório.

• C) julgamento objetivo.



• D) igualdade.

• E) publicidade.
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Noções de Direito Administrativo / Contratos administrativos / Licitação / Modalidades

Fonte: ADMINISTRADOR / Prefeitura de Macapá/AP / 2018 / FCC

Q51.

Suponha que determinado órgão público tenha instaurado licitação na modalidade pregão para obtenção de uma ata de registro

de preços para aquisições futuras de cartuchos para impressoras. De acordo com a legislação aplicável,

• A) quaisquer órgãos que vierem a aderir à ata de registro de preços terão a prerrogativa de adquirir os quantitativos

estimados, pelo preço ofertado, observado o prazo máximo de validade da ata de 2 anos.

• B) o órgão licitante fica obrigado a adquirir as quantidades informadas na licitação e os fornecedores cadastrados a manter o

preço de registro por até 6 meses.

• C) inexiste obrigação legal dos fornecedores de firmarem os contratos futuros pelo preço registrado, sendo, contudo, vedado

ao órgão licitante adquirir os mesmos produtos fora da ata registrada.

• D) a modalidade licitatória empregada afigura-se inadequada, gerando nulidade da ata, eis que somente é admissível a

modalidade concorrência no âmbito do sistema de registro de preços.

• E) a ata de registro de preços terá validade de 1 ano, viabilizando a aquisição dos quantitativos estimados junto ao fornecedor

registrado, tanto pelo órgão que realizou a licitação como por aqueles que a aderirem à ata.
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Noções de Direito Administrativo / Contratos administrativos / Licitação / Dispensa e inexigibilidade

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q52.

Suponha que determinado órgão da Administração pública necessite mudar seu local de funcionamento, de forma a situar-se em

área mais central da cidade, próxima a determinado terminal de integração de transporte metropolitano, a fim de melhor atender

seus usuários. Para tanto, de acordo com as disposições da Lei n2 8.666/1993, referido órgão

• A) poderá adquirir ou alugar imóvel em localidade que atenda às suas necessidades precípuas, desde que a valor de

mercado, cabendo dispensa de licitação.

• B) somente estará dispensado de prévio procedimento licitatório se realizar permuta do imóvel que ocupa por outro que

atenda melhor às suas necessidades.

• C) poderá receber imóvel adequado apenas mediante doação, com inexigibilidade de licitação, desde que o imóvel seja

proveniente de outro órgão da mesma esfera de governo.

• D) está obrigado a realizar licitação para compra de imóvel que atenda às suas necessidades, cabendo dispensa apenas para

locação, observada a legislação civil e comercial.

• E) deverá realizar licitação, na modalidade pregão, seja para aquisição, seja para locação de imóvel, não incidindo in casu

hipótese de dispensa ou inexigibilidade.
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Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Cargo, emprego e função públicos

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / CLDF / 2018 / FCC

Q53.

Considere hipoteticamente que o Distrito Federal tenha realizado concurso público para provimento de cargos efetivos junto à

Administração pública direta, a serem exercidos em uma secretaria específica. O edital do referido certame reservou 2% das vagas para serem preenchidas por

pessoas com deficiência. No prazo estabelecido, o edital foi impugnado sob o fundamento de

ofensa à Lei que estabelece o percentual mínimo de vagas destinadas a pessoas com deficiência. A impugnação

• A) procede, uma vez que a lei estabelece que o edital de concurso público tem de reservar vinte por cento das vagas para

serem preenchidas por pessoas com deficiência.

• B) improcede, uma vez que a lei não fixa percentual mínimo de vagas, sendo este definido no caso concreto, por decisão de

conveniência e oportunidade da autoridade competente.



• C) procede, mas, considerando que o provimento de cargo público compete ao Chefe do Poder Executivo, este pode, se

assim entender, expor os motivos pelos quais não reservou o percentual mínimo de 15%.

• D) improcede, uma vez que o edital obedeceu a lei reservando o percentual mínimo de 2% de vagas a serem destinadas a

pessoas com deficiência.

• E) procede, uma vez que a lei estabelece que o edital de concurso público tem de reservar 10% das vagas para serem

preenchidas por pessoa com deficiência.
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Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do provimento

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 6ª / 2018 / FCC

Q54.

Nos termos da Lei nº 8.112/1990, a investidura em cargo público

• A) se dará com a nomeação do servidor no cargo público.

• B) somente se dará com a entrada em exercício no cargo público.

• C) ocorrerá com a posse.

• D) ocorrerá com a posse na hipótese de cargo efetivo e com a nomeação na hipótese de cargo em comissão.

• E) ocorrerá com a nomeação para cargo efetivo e com a entrada em exercício para cargo em comissão.
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Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da vacância

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

Q55.

Considere os itens abaixo.

I. Crime contra a Administração pública.

II. Improbidade administrativa.

III. Aplicação irregular de dinheiros públicos.

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

V. Corrupção.

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

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

público federal, os indicados nos itens

• A) III, IV e V, apenas.

• B) II, III e IV, apenas.

• C) I, II, III, IV e V.

• D) II, III, IV e V, apenas.

• E) I, II, III e IV, apenas.
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Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da remoção e redistribuição

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ESPECIALIDADE: SEGURANçA / TRT 24ª / 2017 / FCC



Q56.

Jéssica, servidora pública federal, é casada com Ricardo, servidor público civil do Estado do Mato Grosso. Ambos os servidores

exercem suas atribuições em Cuiabá. Ocorre que, Ricardo foi deslocado para o Município de Sinop, no interesse da

Administração pública. Nesse caso, Jéssica, pretendendo ficar próxima de seu cônjuge formulou pedido de remoção. Nos

termos da Lei nº 8.112/1990,

• A) será cabível, na hipótese, tão somente a aplicação do instituto da redistribuição que pode ocorrer independentemente do

interesse da Administração.

• B) não será cabível qualquer modalidade de remoção, bem como de qualquer instituto destinado à transferência de Jéssica,

devendo a servidora obrigatoriamente permanecer em Cuiabá.

• C) será cabível a remoção, a pedido, mas dependerá do interesse da Administração.

• D) será cabível, exclusivamente, a remoção de ofício, no interesse da Administração.

• E) será cabível a remoção, a pedido, independentemente do interesse da Administração.
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Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da substituição

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - CONTADORIA / TRF 3ª / 2016 / FCC

Q57.

Ana, Analista do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assumirá, na condição de substituta, sem prejuízo do cargo que ocupa,

o exercício de cargo de chefia, no afastamento do titular do referido cargo. Cumpre salientar que assumirá tal condição pelo

período máximo de trinta dias. No caso narrado, conforme preceitua a Lei nº 8.112/1990, Ana

• A) receberá, obrigatoriamente, a remuneração do cargo de Analista.

• B) receberá, obrigatoriamente, a remuneração do cargo de chefia.

• C) deverá optar pela remuneração de um dos cargos durante o respectivo período.

• D) acumulará ambas as remunerações, por se tratar do instituto da substituição.

• E) acumulará ambas as remunerações nos primeiros quinze dias, e, a partir do décimo quinto dia, receberá tão somente a

remuneração do cargo de chefia.
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Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Do

vencimento e da remuneração

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

Q58.

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

remuneração, que se distinguem

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

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

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

remuneração total do servidor.

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

zatório.

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

e indenizações.
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Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das

vantagens

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC

Q59.

Considere a seguinte situação hipotética: Pedro é servidor público federal há vinte e cinco anos e, em janeiro de 2016, foi 

nomeado para exercer o cargo de Ministro de Estado, razão pela qual mudou-se, pela primeira vez, da cidade de São Paulo,



onde residia, para morar em Brasília com sua companheira Joana. Cumpre salientar que, em dezembro de 2015, a companheira 

de Pedro adquiriu um imóvel em Brasília com o objetivo de alugá-lo e assim obter uma renda extra, no entanto, o imóvel ainda 

não foi locado. Nos termos da Lei nº 8.112/1990, Pedro

• A) terá direito ao auxílio-moradia se a companheira de Pedro vender o imóvel.

• B) não terá direito ao auxílio-moradia, vez que o imóvel de Joana representa impeditivo legal ao aludido benefício.

• C) terá direito ao auxílio-moradia, desde que a companheira de Pedro não ocupe imóvel funcional em Brasília.

• D) terá direito ao auxílio-moradia, independentemente de qualquer outro requisito legal.

• E) não terá direito ao auxílio-moradia, vez que a lei veda tal benefício para o cargo de Ministro de Estado.
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Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das férias

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

Q60.

Francisco é Analista Judiciário de determinado Tribunal Regional do Trabalho e, em maio desse ano, pretende sair de férias,

haja vista que terá preenchido os requisitos legais para tanto. A propósito do tema e nos termos da Lei nº 8.112/1990,

• A) admite-se levar à conta de férias as faltas ao serviço, justificadas e não justificadas.

• B) Francisco fará jus a trinta dias de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo de dois períodos, no caso de

necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.

• C) as férias não poderão ser parceladas, sendo obrigatório o gozo do período inteiro das férias sob pena de responsabilidade

do servidor.

• D) as férias não podem ser interrompidas, salvo única e exclusivamente por motivo de necessidade do serviço declarada pela

autoridade máxima do órgão ou entidade.

• E) admite-se o gozo de férias antes de completado o primeiro período aquisitivo, isto é, antes de doze meses de exercício,

iniciando-se novo período aquisitivo a partir do término do gozo das férias.
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Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das licenças

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 2ª / 2018 / FCC

Q61.

Suponha que determinado servidor público federal tenha solicitado licença para tratar de interesses particulares, a qual, contudo,

restou negada pela Administração. Entre os possíveis motivos legalmente previstos para negativa, nos termos disciplinados pela

Lei nº 8.112/1990, se insere(m):

I. Estar o servidor no curso de estágio probatório.

II. Ser o servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão.

III. Razões de conveniência da Administração.

Está correto o que se afirma em

• A) I, II e III.

• B) II, apenas.

• C) II e III, apenas.

• D) I e III, apenas.

• E) I e II, apenas.
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Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Dos

afastamentos



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

Q62.

Luciana, servidora pública federal, faltou justificadamente ao serviço em razão de forte enchente que atingiu local próximo à sua

residência, impedindo-a de se deslocar até seu local de seu trabalho. Nos termos da Lei nº 8.112/1990, a falta de Luciana

• A) poderá ser compensada a critério da chefia imediata, mas não será considerada como efetivo exercício.

• B) poderá ser compensada a critério da chefia imediata, sendo assim considerada como efetivo exercício.

• C) não poderá ser compensada, haja vista a natureza da falta.

• D) poderá ser compensada a critério da chefia mediata e não será considerada como efetivo exercício.

• E) poderá ser compensada a critério da chefia mediata, sendo assim considerada como efetivo exercício.

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

Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Do direito de

petição

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

Q63.

Apolo, Analista do Tribunal, exerceu seu direito de petição em defesa de interesse legítimo, observando os comandos da Lei

nº 8.112/1990. Seu requerimento foi indeferido, razão pela qual ingressou com pedido de reconsideração. Sendo provido o

pedido de reconsideração, os efeitos dessa decisão

• A) não retroagem, isto é, os efeitos serão ex tunc; no entanto, será garantida indenização pelos prejuízos eventualmente sofridos.

• B) não retroagem, produzindo efeitos ex nunc.

• C) retroagirão à data da decisão que foi objeto do pedido de reconsideração.

• D) retroagirão à data em que exercido o direito de petição.

• E) retroagirão à data do ato impugnado.
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Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Dos deveres e

proibições

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 15ª / 2013 / FCC

Q64.

Ronaldo é servidor público federal, incumbido de atendimento ao público numa repartição federal, juntamente com outro servidor, Gilson. Ocorre que Gilson

demora demasiadamente nos atendimentos, obrigando Ronaldo a suprir o restante da demanda. Cansado do comportamento de seu colega, Ronaldo passou a

se recusar a atender mais pessoas que seu colega, aguardando sentado enquanto

Gilson finalizava cada atendimento. Isso passou a grande acúmulo de pessoas no balcão sem atendimento, situação que acabou chegando ao conhecimento

dos superiores dos servidores, ensejando a instauração de procedimento administrativo disciplinar. Com base no disposto na Lei no 8.112/90, a conduta de

Ronaldo

• A) está justificada pelo comportamento recíproco dos servidores, cabendo prévia punição ao servidor Gilson, por ofensa à isonomia.

• B) viola um dos deveres atribuídos aos servidores, que prescreve o atendimento com presteza ao público, passível de responsabilização, observada ampla

defesa.

• C) consubstancia-se em uma das proibições impostas aos servidores em geral, cabendo a imposição de pena de demissão aos dois servidores

mencionados.

• D) configura infração aos deveres e proibições impostos aos servidores, impondo-se responsabilização ao servidor Ronaldo, prescindindo-se da observância

de prévia ampla defesa em razão do grande número de testemunhas.

• E) justifica-se caso fique comprovado dolo por parte de Gilson, o que será objeto de apuração em processo administrativo disciplinar paralelo.
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Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Da acumulação

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

Q65.



A Constituição Federal, texto original, já trazia vedação à acumulação de cargos públicos, proibição que permaneceu, com

alterações, após as Emendas Constitucionais nº 19, de 1998 e nº 34, de 2001. A Lei nº 8.112/1990, por sua vez, disciplina

referida vedação. Segundo o texto da referida lei,

• A) a proibição de acumular não alcança cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas,

sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, porquanto

cuida-se de norma dirigida tão somente à Administração Direta, em razão do regime jurídico único, qual seja, estatutário.

• B) o servidor federal não poderá exercer mais de um cargo em comissão, nem ser remunerado pela participação em órgão de

deliberação coletiva, regra que não admite exceção.

• C) a acumulação lícita de cargos somente se viabiliza juridicamente quando haja compatibilidade de horários e correlação de

matérias entre os vínculos mantidos com a Administração.

• D) apenas incide a vedação, é dizer, a proibição de acumulação, na hipótese de os vínculos (cargos, empregos ou funções)

serem remunerados, não subsistindo a vedação quando uma das funções desempenhada não seja remunerada.

• E) a vedação à acumulação não se aplica aos cargos em comissão, de livre admissão e exoneração, abarcando apenas os

vínculos de natureza efetiva.
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Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Das

responsabilidades

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 5ª / 2013 / FCC

Q66.

A Lei nº 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, estabelece a

responsabilidade civil, penal e criminal pelo exercício irregular de suas atribuições. Nos termos desse ordenamento legal, a responsabilidade civil decorre de ato

que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros na forma

• A) culposa ou dolosa, omissiva ou comissiva.

• B) omissiva ou comissiva, dolosa, mas não culposa.

• C) dolosa ou culposa, omissiva, mas não comissiva.

• D) comissiva, dolosa, mas não omissiva nem culposa.

• E) dolosa ou culposa, comissiva, mas não omissiva.
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Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Das penalidades

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

Q67.

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

Região, foi procurado pelo particular Saulo que solicitou ao

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

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

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

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

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

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

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

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

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

administrativa.

• E) incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 8 anos.
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Noções de Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei nº 9.784/99) / Das disposições gerais

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

Q68.



As funções administrativas, típicas do Poder Executivo, conferem relevância ao trâmite dos processos administrativos, possuindo disciplina específica conforme

o ente federado em questão, à exemplo da Lei nº 9.784/1999 que

• A) se presta também a disciplinar o trâmite e o procedimento dos processos administrativos no âmbito do Poder Legislativo e

do Poder Judiciário, visto que também exercem funções administrativas, de forma atípica.

• B) rege direitos e obrigações no âmbito dos processos administrativos federais que tramitam perante o Poder Executivo, não

alcançando aqueles que se processam diante dos outros Poderes, que demandam regulação própria.

• C) impede a movimentação de ofício do processo administrativo sempre que o objeto do mesmo envolver, direta ou indiretamente, apuração de infração

disciplinar.

• D) se destina a disciplinar o processo administrativo no âmbito da Administração direta federal, não alcançando a Administração indireta em razão da

autonomia e independência dos entes que a integram.

• E) estabelece as garantias dos administrados, introduzindo princípios e direitos a serem observados nos processos administrativos, de forma a excluir

quaisquer aspectos discricionários das decisões que venham a ser tomadas nos mesmos e

assim garantir o adequado contraditório.
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Noções de Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei nº 9.784/99) / Dos direitos e deveres dos administrados

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / CLDF / 2018 / FCC

Q69.

Considere hipoteticamente que Pedro, servidor público civil do Distrito Federal titular de cargo em comissão, tenha cometido ato

definido como infração disciplinar. Considere que foi instaurado para apuração dos fatos o competente processo disciplinar no

curso do qual, após laudo exarado por junta médica, constatou-se a insanidade mental de Pedro. Pela infração disciplinar cuja

autoria e materialidade restaram suficientemente comprovadas, Pedro

• A) não pode ser punido, mas os fatos devem, para resguardar os interesses futuros da administração, ser anotados no seu

prontuário.

• B) deve ser punido, pois as causas de inimputabilidade absoluta ou relativa não se aplicam ao processo administrativo disciplinar.

• C) pode ser punido, mas apenas com a sanção de advertência, em razão de sua inimputabilidade.

• D) pode ser punido, mas a execução da sanção deve aguardar o restabelecimento da sua imputabilidade.

• E) não é punível, desde que tenha restado comprovado que o mesmo, na data dos fatos, era inteiramente incapaz de entender o caráter do fato ou de

determinar-se de acordo com esse entendimento.
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Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.429/92 / Das disposições gerais

Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE TRANSPORTE I - GESTãO PúBLICA / ARTESP / 2017 / FCC

Q70.

João, servidor público de autarquia estadual, recebeu vantagem econômica, para tolerar a prática de narcotráfico. Em razão do

ocorrido e da gravidade do fato, o Ministério Público Estadual ingressou com a respectiva ação de improbidade administrativa

contra o citado servidor. Nos termos da Lei nº 8.429/1992, constitui requisito imprescindível à caracterização do citado ato ímprobo, dentre outros,

• A) dano ao erário.

• B) conduta dolosa.

• C) beneficiamento de terceiros.

• D) conduta meramente culposa.

• E) enriquecimento sem causa do Poder Público.

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

Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.429/92 / Dos atos de improbidade administrativa

Fonte: CONSULTOR TéCNICO LEGISLATIVO - ADMINISTRADOR / CLDF / 2018 / FCC

Q71.

Considere que o Ministério Público tenha instaurado procedimento para apuração de denúncia apresentada por servidor público,

acerca de superfaturamento em contratos de obras em determinado órgão público. Ao final do procedimento, restou evidenciado

o pagamento de propina por empresários a agentes públicos, além do sobrepreço nos contratos em questão. Diante de tal

cenário,



• A) a aplicação de sanções por improbidade administrativa depende da comprovação de conduta comissiva dolosa ou

fraudulenta por parte dos envolvidos, que podem ser agentes públicos ou particulares.

• B) as sanções por improbidade administrativa são aplicáveis, pela sua própria natureza, apenas aos agentes públicos,

respondendo os particulares na esfera civil e criminal.

• C) tanto os agentes públicos como os particulares que concorreram ou se beneficiaram com a prática do ato estão sujeitos à

sanções por improbidade administrativa, nos limites de sua responsabilidade, aplicadas por decisão judicial.

• D) os agentes políticos, como Secretários de Estado, não estão sujeitos à sanção por improbidade administrativa, respondendo apenas por crime de

responsabilidade, apenado administrativamente.

• E) o Ministério Público poderá aplicar aos agentes públicos, administrativamente, assegurado o contraditório e a ampla

defesa, sanções previstas na legislação relativa a atos de improbidade, no que concerne àquelas de cunho estritamente

patrimonial e administrativo.

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

Organização e arquitetura de computadores / Dispositivos de entrada e saída; dispositivos de armazenamento (Hard Disk Drives - HDD e Solid State

Disks - SSD)

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

Q72.

Para fazer uma cópia de segurança é necessário tomar duas decisões: que programa e que meio de armazenamento usar. Em relação ao meio de

armazenamento, considere:

I. A máquina deve possuir um gravador de discos deste padrão, mas mesmo usando discos de maior capacidade disponíveis no mercado, a cópia de segurança

poderá resultar em uma pilha de discos e consumirá um tempo considerável, já que não é possível automatizar o procedimento.

II. Usando unidades do tipo flash, há a vantagem de poderem ser reutilizados, mas seria necessário manter, pelo menos, 2 conjuntos e fazer cópias sucessivas

alternando os conjuntos. Têm custo baixo e permitem que as cópias de segurança sejam armazenadas longe do computador. Não é possível criar uma imagem

do sistema em uma unidade destas nem automatizar os procedimentos.

III. São seguros e existem unidades de grande capacidade a preços bastante acessíveis. Uma unidade destas pode garantir a preservação dos dados em

caráter quase permanente. O quase se refere ao fato de que são dispositivos mecânicos que podem eventualmente apresentar defeitos.

Os meios de armazenamento I, II e III são compatíveis, respectivamente, com as seguintes mídias:

• A) discos ópticos HD DVD (50GB) − pen drives IDE − discos rígidos internos.

• B) discos ópticos CD+RW (20GB) − cartões de memória SATA − discos rígidos externos.

• C) discos ópticos HD Blu Ray (100GB) − cartões de memória XHD − discos rígidos firewire.

• D) discos ópticos Blu Ray (50GB) − pen drives ou cartões de memória − discos rígidos internos ou externos.

• E) discos ópticos DVD+RW (50GB) − cartões de memória DHC − discos rígidos externos SATA ou discos rígidos internos IDE.

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

Organização e arquitetura de computadores / Periféricos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 2ª / 2018 / FCC

Q73.

Ao pesquisar sobre dispositivos de armazenamento de dados, um Técnico de TI encontrou o seguinte artigo:

A maneira pela qual esse tipo de dispositivo faz isso é gravando, no componente 1, as informações que são acessadas com

mais frequência. Em alguns casos, o usuário pode fazer isso, instalando o sistema operacional do computador direto no

componente 1 (já que o sistema operacional precisa ser necessariamente carregado toda vez que o computador é ligado e isso

aumentaria bastante a velocidade de boot) e outros programas e arquivos no componente 2. Os drives Fusion, da Apple, por

exemplo, unem um componente 2 de 1 ou 3 TeraBytes de capacidade a um componente 1 de 128GB de capacidade, ambos

tratados como um único núcleo de armazenamento.

(Adaptado de: https://olhardigital.com.br)

O dispositivo referenciado no artigo é um



• A) SSHD − Solid State Hybrid Drive, que integra um SSD (componente 1) a um HD (componente 2).

• B) SSDFC − Solid State Drive with Flash Card, que integra um flash card (componente 1) a um SSD (componente 2).

• C) HDFC − Hard Disk with Flash Card, que integra um flash card (componente 1) a um HD (componente 2).

• D) BluFC − Blu-ray with Flash Card, que integra um flash card (componente 1) a um disco blu-ray (componente 2).

• E) DVD Hybrid, que tem em um lado um DVD-ROM (componente 1) e de outro lado um DVD-RAM (componente 2).

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

Organização e arquitetura de computadores / Memória

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

Q74.

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

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

Essa área de memória é chamada de

• A) stack frame.

• B) method area.

• C) heap.

• D) perm.

• E) native stack.

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

Organização e arquitetura de computadores / Processador, ULA, UC

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

Q75.

O processador de um computador pode ser

• A) compatível com overclock, permitindo que se aumente a sua velocidade nominal, concedendo um desempenho extra ao

usuário.

• B) multi-core quando possui de um até quatro núcleos.

• C) encaixado no soquete de qualquer placa-mãe. Para isso os soquetes são padronizados pela ISO.

• D) single-core, indicando o modo de operação do kernel do sistema operacional.

• E) identificado como Unlocked, caso seja da AMD ou Black Edition, caso seja da Intel.

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

Sistemas operacionais: Conceitos e configurações básicas / MS Windows (Vista, 2008 Server, Hyper-V)

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

Q76.

O Técnico administrador de um servidor Windows Server 2012 digitou o comando cmdkey /list no prompt da janela de

comando. O objetivo do Técnico foi de

• A) listar os tickets Kerberos armazenados no sistema.

• B) apresentar informações sobre sessões e processos executados no sistema.

• C) listar as credenciais com os nomes de usuários cadastrados no sistema.

• D) apresentar as opções de parâmetros de comandos executados no Prompt.

• E) listar os comandos de atalho de teclado da janela de comando.

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

Sistemas operacionais: Conceitos e configurações básicas / Linux (RedHat, SuSE, Xen)

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 2ª / 2018 / FCC



Q77.

No shell do Linux, para ativar a interface de rede eth0 utiliza-se a instrução

• A) netstart eth0

• B) netstart --interface=eth0

• C) nslookup --interface=eth0

• D) ifconfig eth0 up

• E) ipconfig eth0 up

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

Sistemas operacionais: Conceitos e configurações básicas / Gerenciamento de sistemas de arquivos locais NTFS, Ext3, Ex4, XFS e sistemas de

arquivo remoto CIFS e NFS

Fonte: CONSULTOR TéCNICO LEGISLATIVO - INFORMáTICA / Câmara de São Paulo/SP / 2014 / FCC

Q78.

Para a maioria dos usuários, o sistema de arquivos é o aspecto mais visível de um Sistema Operacional (SO). O SO tem como tarefa mapear o conceito de

arquivo lógico em dispositivos de armazenamento físico, tais como discos magnéticos e discos ópticos. Em relação a esta tarefa e ao sistema de arquivos, é

correto afirmar:

• A) Cada dispositivo em um sistema de arquivos contém um diretório que lista a localização dos arquivos no dispositivo. Todos os dispositivos utilizam um

diretório em um único nível para facilitar a nomeação dos arquivos, de forma que cada arquivo tenha um nome exclusivo.

• B) Os discos magnéticos e ópticos são segmentados em vários volumes, cada um deles contendo um sistema de arquivos, que é montado nas estruturas de

nomeação do sistema para se tornar disponível. O esquema de nomeação allnames é padrão para a maioria dos SOs.

• C) Como os arquivos são o principal mecanismo de armazenamento de informação, sua proteção é necessária. O acesso aos arquivos pode ser controlado

separadamente para cada um dos 4 tipos de acesso possíveis: leitura, gravação, execução e remoção. A proteção é suprida por senhas de acesso.

• D) O compartilhamento de arquivos depende da semântica fornecida pelo sistema. Os arquivos podem ter múltiplos leitores, múltiplos gravadores ou

apresentar limites ao compartilhamento. Sistemas de arquivos distribuídos permitem que hospedeiros clientes montem volumes ou diretórios a partir dos

servidores, desde que possam acessar um ao outro através de uma rede.

• E) Um diretório em níveis cria um diretório separado para os arquivos de cada usuário. A implementação natural de um diretório em níveis é um diretório

estruturado em árvore binária, que permite que um usuário crie diversos subdiretórios para organizar seus arquivos.

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

Sistemas operacionais: Conceitos e configurações básicas / Administração de usuários, grupos, permissões, controles de acesso / Protocolo LDAP

Fonte: TéCNICO EM GESTãO - INFORMáTICA / SABESP / 2018 / FCC

Q79.

O modelo de informação do LDAP,

• A) não suporta alguns serviços de segurança de dados tais como integridade e confidencialidade.

• B) é baseado em uma coleção de atributos denominado common name.

• C) é baseado em uma coleção de atributos denominado mail.

• D) possui as entradas do serviço de diretório organizadas em uma estrutura de árvore binária conhecida como DBT − Digital

Binary Translator.

• E) se caracteriza pelas entradas do serviço de diretório organizadas em uma estrutura de árvore hierárquica conhecida como

DIT − Directory Information Tree.

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

Sistemas operacionais: Conceitos e configurações básicas / Administração de usuários, grupos, permissões, controles de acesso / Active Directory

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

Q80.

Utilizando o Active Directory − AD é possível definir domínios para que a rede suporte a estrutura da organização, gerando

relações de confiança que permitem que os usuários dos domínios acessem os recursos neles localizados. Um pré-requisito

para a instalação do AD é:

• A) o serviço DNS estar disponível ou ser instalado durante o processo de instalação do AD.



• B) existência de um servidor de aplicação instalado, como por exemplo, o IIS ou o Apache HTTP Server.

• C) a versão do Windows Server ser superior à 2008 ou que inclua o Hyper-V.

• D) todos os computadores da rede terem a mesma versão do Sistema Operacional.

• E) todas as máquinas terem o Linux com o servidor Samba instalado, para dar suporte à interação entre os domínios.

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

Sistemas operacionais: Conceitos e configurações básicas / Gerenciamento de memória

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

Q81.

Os sistemas operacionais desempenham diversos papeis na operação de um computador. Dentre esses papeis está o gerenciador de memória, que abrange o

mecanismo de swapping, que consiste, basicamente, em

• A) executar todos os processos diretamente do disco rígido, ignorando a memória principal.

• B) mover processos entre disco e memória principal, conforme a escala de processos exigir.

• C) duplicar todos os processos para execução tanto na memória principal, quanto no disco rígido.

• D) zerar toda a memória secundária e executar testes de avaliação de correção, página por página da memória.

• E) bloquear determinadas áreas da memória principal que tenham apresentado problema ou falha.

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

Sistemas operacionais: Conceitos e configurações básicas / Gerenciamento de processos

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

Q82.

Considere as situações abaixo, no contexto de Sistemas Operacionais.

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

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

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

• A) blockade e aging.

• B) deadlock e turnaround.

• C) throughput e starvation.

• D) preemption e turnaround.

• E) deadlock e starvation.

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

Redes de armazenamento de dados / Conceitos de SAN, NAS, DAS

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

Q83.

Um Storage Area Network − SAN consiste de três componentes básicos: servidores, infraestrutura de redes e dispositivos de

armazenamento. Estes componentes englobam elementos que suportam a comunicação segura, como

• A) as portas de nós, que operam em modo de transmissão de dados double-duplex com duas conexões transmit (Tx) e duas

conexões receive (Rx).

• B) os switches, usados como dispositivos de comunicação em implementações FC-AL. Com a disponibilidade de hubs de

baixo custo, os switches podem ser substituídos por vários hubs, com o mesmo desempenho.

• C) os directories que, por possuírem maior velocidade que os switches, são mais utilizados em data centers. Sua função é

semelhante a dos FC-switches, embora tenham menor capacidade de contagem de portas e tolerância a falhas.



• D) o software de gerenciamento SAN, que administra as interfaces entre hosts, storage arrays, dispositivos de conexão e

fornece funções de monitoramento de alertas e particionamento lógico do SAN ou zoneamento.

• E) o switched fabric, que usa endereçamento de 20 bits, suportando até 15 milhões de dispositivos, apresentando melhor

desempenho que os hubs fabric, que suportam no máximo 2

16

nós.

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

Redes de computadores / Comunicação de dados

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

Q84.

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

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

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

• A) FSK-4.

• B) QPSK-16.

• C) QAM-16.

• D) OFDM.

• E) QFSK-4.

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

Redes de computadores / Meios de transmissão

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 2ª / 2018 / FCC

Q85.

Considere a figura abaixo que ilustra o funcionamento da internet.



Ao analisar a figura, um Técnico de TI afirma corretamente que

• A) o acesso à internet é feito através de PCs que estão conectados à rede através de um PASI. Este acesso pode ser em

banda larga ou através da intranet de uma empresa. As principais tecnologias de banda larga são ASDL, cable modem, HiFi, WiMix e bluetooth.

• B) o Backbone Internet é formado por vários backbones ou sistemas autônomos (ASs). Um AS é uma rede ou conjunto de

redes que está sob uma única administração ou política de roteamento. Os ASs podem estar conectados diretamente ou

através de um PTT (Ponto de Troca de Tráfego).

• C) o PASI provê a conexão à internet a seus clientes utilizando uma rede telefônica de acesso discado. As conexões de

clientes ocorrem em um ponto de presença do PASI no local onde está localizado o cliente. O Servidor de Email e o

Servidor Web fazem parte do Backbone Internet.

• D) cada dispositivo na internet é chamado de host e tem um endereço TCP/IP único. Cada PASI recebe uma faixa de

endereços e aloca de forma fixa os endereços TCP/IP aos seus clientes.

• E) os servidores de DNS (Domain Number System) têm a função de mapear os endereços de domínios numéricos em

endereços textuais. Assim, ao consultar um site na internet, o navegador solicita a um servidor de DNS na rede qual é o

nome do endereço numérico onde está hospedado este site.

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

Redes de computadores / Cabeamento estruturado

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

Q86.

De acordo com a NBR 14565:2013, é recomendado para o cabeamento horizontal de um data center utilizar cabo metálico

Categoria 6A que opera à uma frequência de até

• A) 250 MHz.

• B) 1 GHz.

• C) 500 MHz.

• D) 10 GHz.

• E) 600 MHz.

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

Redes de computadores / Redes LAN, MAN, WAN

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

Q87.



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

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

• A) 1.500.

• B) 64.000.

• C) 32.000.

• D) 6.400.

• E) 16.000.

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

Redes de computadores / Redes sem fio

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

Q88.

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

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

pacote de dados. Esse recurso é implementado pelo

• A) AES.

• B) PSK.

• C) RC4.

• D) MD5.

• E) TKIP.

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

Redes de computadores / Modelo OSI

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

Q89.

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

cada um desses protocolos está relacionado é, respectivamente:

• A) Aplicação, Secção e Transporte.

• B) Aplicação, Transporte e Rede.

• C) Apresentação, Secção e Enlace.

• D) Apresentação, Transporte e Rede.

• E) Seção, Transporte e Enlace.

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

Redes de computadores / Conjunto de Protocolos TCP/IP, IPv4, IPv6

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 2ª / 2018 / FCC

Q90.

Na internet o modelo de serviços diferenciados (DiffServ) tem sido aplicado para diferenciar e priorizar vários tipos de tráfego.

Quando o fluxo entra na rede, no primeiro roteador, os pacotes são classificados de acordo com a prioridade sinalizada pela

aplicação. A partir daí, cada roteador que recebe um pacote inspeciona seu cabeçalho IPv6 e obtém seu nível de prioridade no

campo Class-of-Service (CoS) tomando ações para encaminhamento. A prioridade é definida principalmente pelos bits mais

significativos do campo CoS, conhecidos como precedence bits. Se um roteador recebe um pacote cujo campo CoS possui o

valor 10100000, ele reconhece corretamente que o IP Precedence é

• A) Routine.

• B) Priority.

• C) Critical.

• D) Immediate.

• E) Flash.



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

Redes de computadores / Gerenciamento de redes de computadores / Conceitos, protocolo SNMP

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

Q91.

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

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

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

pollings (responses), podendo ainda

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

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

switches, roteadores, entre outros.

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

de ações (pollings).

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

um evento relevante para o gerenciamento da rede.

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

rede usando VBLs (Variable Blocking Lists).

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

Redes de computadores / Gerenciamento de redes de computadores / Qualidade de serviço (QoS)

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

Q92.

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

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

prioridade no campo

• A) Protocol.

• B) Flags.

• C) IHL.

• D) Time to Live.

• E) Type of Service.

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

Redes de computadores / Conceitos de Data Center e Computação nas nuvens

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA INFORMáTICA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q93.

O Analista Ministerial deve especificar um conjunto de serviços de computação na nuvem de acordo com a tipificação funcional

desses serviços. Considerando que o Analista especificou um serviço de Storage para Backup, um serviço de gerenciamento de

e-mails e um serviço de base de dados, as respectivas tipificações desses serviços são:

• A) PaaS, SaaS e PaaS

• B) IaaS, PaaS e IaaS.

• C) PaaS, PaaS e SaaS

• D) IaaS, SaaS e PaaS.

• E) SaaS, PaaS e IaaS.

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

Segurança da Informação / Gestão de segurança da informação

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

Q94.



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

informação para todos os órgãos vinculados à Prefeitura.

Nesse caso,

• A) a legislação vigente não é considerada.

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

a política de segurança.

• C) os requisitos provenientes dos cidadãos devem ser

mandatórios.

• D) a política contempla requisitos oriundos de ameaça

futura.

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

prefeitura.

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

Segurança da Informação / Normas de segurança / ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA INFORMáTICA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q95.

A norma NBR ISO/IEC 27001:2013 fornece requisitos para estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente um

Sistema de Gestão de Segurança da Informação. Considerando o ciclo PDCA, um escopo de requisito da norma que

pertencente ao “D” - DO é:

• A) Liderança.

• B) Planejamento.

• C) Melhoria.

• D) Apoio.

• E) Avaliação de desempenho.

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

Segurança da Informação / Normas de segurança / ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA INFORMáTICA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q96.

A norma NBR ISO/IEC 27002:2013 apresenta códigos de prática para controles de segurança da informação. De acordo com a

norma, um exemplo de esquema de classificação de confidencialidade da informação se baseia em quatro níveis, sendo uma

delas, a que

• A) não causa qualquer dano quando da divulgação.

• B) utiliza esquema de criptografia para prover a confidencialidade.

• C) não pode ser divulgada por se tratar de segredo empresarial.

• D) utiliza o certificado digital para garantir a autenticidade.

• E) não pode utilizar os meios impressos para a divulgação.

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

Segurança da Informação / Auditoria de Sistemas

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / TRE/SP / 2012 / FCC

Q97.

Sobre Auditoria de TI, analise: 

 

I. Nos projetos de TI a auditoria tem ênfase na análise do passado e não na avaliação atual dos processos da empresa para definir ações futuras. 

 

II. Todos os processos de auditoria são reativos, ou seja, buscam culpados por determinadas ocorrências geradas, as quais tenham ou não trazido 

determinados riscos operacionais ou mesmo de imagem à corporação.



 

III. O CobiT pode ampliar a visão da auditoria interna possibilitando uma melhor identificação dos riscos relacionados com a TI e a apresentação de resultados

consistentes, com baixo grau de refutação por parte dos auditados. 

 

IV. Os resultados das auditorias podem provocar discussões internas e a identificação da necessidade de evolução da maturidade dos processos e do modelo

de governança de TI, que deve estar sustentada pela Governança Corporativa. 

 

Está correto o que consta em:

• A) III, apenas.

• B) II e IV, apenas.

• C) III e IV, apenas.

• D) I, II e III, apenas.

• E) I, II, III e IV.

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

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

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA INFORMáTICA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q98.

De acordo com a norma NBR ISO/IEC 31000:2018, a avaliação de riscos envolve a comparação dos resultados da análise de

riscos com os critérios de risco estabelecidos para determinar onde é necessária ação adicional que pode levar a uma decisão

de

• A) calcular os prejuízos.

• B) eliminar algum tipo de controle.

• C) manter os objetivos.

• D) modificar os controles existentes.

• E) fazer mais nada.

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

Segurança da Informação / Gestão de Riscos / Normas ABNT NBR ISO/IEC 27005:2011

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

Q99.

Segundo a Norma ABNT NBR ISO/IEC 27005:2011, a análise de riscos pode ser empreendida com diferentes graus de detalhamento, dependendo da

criticidade dos ativos, da extensão das vulnerabilidades conhecidas e dos incidentes anteriores envolvendo a organização. Uma metodologia para análise de

riscos pode ser quantitativa, qualitativa ou uma combinação de ambas.

A análise quantitativa

• A) é utilizada em primeiro lugar, na prática, para obter uma indicação geral do nível de risco e para revelar os grandes riscos.

• B) é normalmente menos complexa e menos onerosa que a análise qualitativa, já que a análise qualitativa é focada somente

nos grandes riscos.

• C) de riscos utiliza uma escala com atributos quantificadores que descrevem a magnitude das consequências potenciais

(pequena, média ou grande) e a probabilidade dessas consequências ocorrerem.

• D) de riscos tem como vantagem a facilidade de compreensão por todas as pessoas envolvidas, enquanto sua desvantagem

é a dependência da escolha subjetiva da escala.

• E) utiliza dados históricos dos incidentes, na maioria dos casos, proporcionando a vantagem de poder ser relacionada diretamente aos objetivos da

segurança da informação e interesses da organização.

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

Segurança da Informação / Plano de Continuidade de Negócios

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

Q100.



Um dos objetivos principais da Gestão de Continuidade de

Negócios é

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

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

• C) realizar um estudo para contenção dos gastos da

organização.

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

• E) substituir o parque computacional da organização a

cada 2 anos.

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

Segurança da Informação / Ataques a redes de computadores

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

Q101.

Considere as notícias abaixo.

Notícia 1: “Os ataques aos dispositivos móveis triplicaram no primeiro trimestre deste ano. O Brasil, que não figurava na lista

dos dez países mais atacados, aparece em segundo lugar nas tentativas de ataque. No Brasil, no ataque mais comum, o

malware criptografa os dados e aplicações e pede resgate para decodificar e dar novamente ao usuário o acesso aos dados.”

(Adaptado de: http://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/89691)

Notícia 2: “...no ano de 2016, os ataques volumétricos mais expressivos se realizaram tendo como armas as chamadas redes

zumbi ou botnets, formadas por dispositivos da Internet das Coisas (IoT), como, por exemplo, câmeras de vigilância. Sua

disseminação foi devido principalmente a dois fatores: em primeiro lugar, a utilização cada vez mais ampla desses dispositivos

IoT por empresas e residências; depois, por características inerentes a esses aparelhos que facilitam seu ‘recrutamento’ para as

redes zumbi. A complexidade dos ataques também vem aumentando com a utilização simultânea de diversos vetores para

atacar diferentes pontos da infraestrutura da organização visada, o que torna mais difícil a defesa contra eles.”

(Adaptado de: https://www.tecmundo.com.br/seguranca-de-dados/116925)

Pelas características dos ataques, as Notícias 1 e 2 referem-se, correta e respectivamente, a

• A) Rootkit móvel e Spoofing.

• B) Defacement e Sniffing.

• C) Ransomware móvel e DDoS.

• D) Spoofing móvel e Ransomware.

• E) Ransomware e Brute Force.

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

Segurança da Informação / Classificação da Informação: papéis e responsabilidades

Fonte: TECNóLOGO - SISTEMAS / SABESP / 2014 / FCC

Q102.

Em uma fábrica de software que utiliza as abordagens da engenharia de software, pode haver diversos papéis, sendo alguns deles descritos abaixo. 

 

I. Cuida de um projeto específico, garantindo que os prazos e o orçamento sejam cumpridos. Segue as práticas definidas no processo de engenharia e é 

responsável por verificar a aplicação do processo. 



II. É o desenvolvedor responsável pela compreensão do problema relacionado ao sistema que se deve desenvolver, ou seja, pelo levantamento de requisitos e

sua efetiva modelagem. Deve, portanto, descobrir o que o cliente precisa (por exemplo, controlar suas vendas, comissões etc.). 

 

III. Propõe a melhor tecnologia para produzir um sistema executável para as especificações realizadas. Deve, então, apresentar uma solução para as

necessidades do cliente (por exemplo, propor uma solução baseada em web, um banco de dados centralizado etc.). 

 

Os papéis descritos em I, II e III, referem-se, respectivamente, à

• A) .
• B)

.

• C)

.

• D)

.

• E)

.

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

Segurança da Informação / Segurança Física e Operacional

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

Q103.

Considere os cuidados abaixo.

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

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

secundários de sessão em qualquer situação.

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

‘lembrar do meu usuário’.

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

informações que estão sendo protegidas.

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

sessão.

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

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

informação pode ser descoberta.

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

que se afirma APENAS em



• A) I, II e III.

• B) I e IV.

• C) II, III e V.

• D) III e IV.

• E) I, III e V.

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

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

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

Q104.

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

vertical representa a quantidade de dados.

A figura ilustra a estratégia de backup

, que é semelhante a um backup

na primeira vez em que é realizado, na

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

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

anterior e não com relação ao último backup.

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

• A) diferencial − incremental − completo

• B) diferencial − completo − incremental

• C) incremental − completo − completo

• D) incremental − diferencial − diferencial

• E) completo − diferencial − incremental

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

Segurança da Informação / Criptografia simétrica e assimétrica

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

Q105.

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

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



 

O Tribunal Superior Eleitoral usa algoritmos proprietários

, de conhecimento exclusivo do TSE.

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

Além da criptografia, existe a

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

No recebimento do boletim da urna eleitoral ocorre:

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

− a decriptografia do boletim de urna de forma segmentada;

− a leitura do boletim de urna decriptografado;

− o armazenamento do boletim de urna criptografado e decriptografado.

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

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

• A) do protocolo HTTPS − decriptografia

• B) de assinatura digital − função hash

• C) de cifração simétrica e assimétrica − função hash

• D) de cifração simétrica e assimétrica − decriptografia

• E) do protocolo HTTPS − assinatura digital

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

Segurança da Informação / Certificação e assinatura digital

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 2ª / 2018 / FCC

Q106.

Um Técnico de TI deseja utilizar um certificado digital de sigilo usado para cifração de documentos, bases de dados, mensagens

e outras informações eletrônicas. Uma escolha correta, nesse caso, é o certificado do tipo

• A) S1

• B) A1

• C) A3

• D) B3

• E) A2

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

Segurança da Informação / Firewall, filtro de conteúdo

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



Q107.

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

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

• A) Firewall.

• B) Router.

• C) Switch.

• D) Gateway.

• E) Bridge.

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

Segurança da Informação / VPN; NAT

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 2ª / 2018 / FCC

Q108.

Um Técnico de TI tem à sua disposição as seguintes ferramentas: TunnelBear, WindScribe, CyberGhost e Hide.me. Em

condições ideais, com qualquer uma destas ferramentas ele pode

• A) criar uma VPN.

• B) instalar um antivírus.

• C) fazer o monitoramento e análise de tráfego de uma rede.

• D) criar um Pentest.

• E) instalar um sistema IDS/IPS.

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

Segurança da Informação / Sistema de Prevenção de Intrusões (IPS), Sistema de Detecção de Intrusão (IDS)

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

Q109.

Considere que um Sistema de Detecção de Intrusão (Intrusion Detection System − IDS) de um Tribunal foi configurado para

realizar certo tipo de detecção. Um usuário, que sempre realiza o acesso à Internet no horário comercial, está sendo monitorado

pelo IDS. Este IDS passou uma semana criando o perfil deste usuário e, a partir do último dia daquela semana, começou a

empregar em seu perfil o horário comercial como o permitido para a utilização da Internet. Certo dia, após a detecção estar ativa,

o usuário quis acessar a Internet durante a madrugada para entregar um relatório importante. Como este comportamento não

estava de acordo com o perfil criado, a resposta a esta detecção realizada pelo IDS foi o bloqueio do acesso à Internet para

aquele usuário. Neste caso, o IDS detectou um falso positivo. Embora isso possa ocorrer, pois o comportamento de usuários e

sistemas pode variar amplamente, este tipo de detecção pode identificar novas formas de ataques.

O tipo relatado é denominado Detecção

• A) por Comportamento Esperado (Behavior-Expected Detection).

• B) por Assinatura (Signature Detection).

• C) por Anomalia (Anomaly Detection).

• D) Baseada em Especificação (Specification-based Detection).

• E) Baseada em Perfil (Perfil-based Detection).

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

Segurança da Informação / Vírus de computador e outros tipos de malware

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

Q110.

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

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

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



desconhecidos, pois podem ocorrer ataques, principalmente, do tipo

• A) Worm.

• B) Trojan.

• C) Bot.

• D) Vírus.

• E) Spyware.

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

Banco de Dados / Banco de dados relacional

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO/ESPECIALIDADE INFORMáTICA / TRF 4ª / 2014 / FCC

Q111.

No tribunal, durante o levantamento de requisitos, Carla

deparou-se com as seguintes situações:

I. Os funcionários possuem matrículas, mas seus dependentes são numerados de 1 a n. Assim, por

exemplo, o funcionário André com dois dependentes tem a esposa como dependente 01 e o filho como dependente 02. Marta possui um único filho dependente

com o número 01.

II. Os funcionários possuem cargos que necessitam ficar registrados historicamente, isto é, sempre que

um funcionário mudar de cargo o sistema deverá

manter o registro do cargo anterior e alguns demais

atributos inerentes.

Assim, em um modelo relacional normalizado, Carla sabe

que para resolver o problema I ela deverá prever a manutenção da unicidade das chaves da entidade Dependente

e que para resolver o problema II ela deverá prever o registro histórico dos cargos, identificando a data em que o

funcionário passou a exercer o cargo.

Entre outras, Carla resolveu corretamente da seguinte forma: no caso I ela criou a entidade

• A) Dependente como entidade fraca da entidade Funcionário e no caso II ela criou a entidade Histórico

de Cargo como dependente das entidades Funcionário e Cargo, relacionando-se em n para 1 com

ambas (lado n no histórico).

• B) Funcionário como entidade fraca da entidade Dependente e no caso II ela criou a entidade Histórico

de Cargo como dependente das entidades Funcionário e Cargo, relacionando-se em n para 1 com ambas (lado n no histórico).

• C) Dependente como entidade fraca da entidade Funcionário e no caso II ela criou a entidade Histórico

de Cargo como dependente somente da entidade

Cargo, relacionando-se em n para 1 com ela (lado n

no histórico).

• D) Dependente como entidade fraca da entidade Funcionário e no caso II ela criou a entidade Histórico

de Cargo como dependente das entidades Funcionário e Cargo, relacionando-se em n para m com

ambas.

• E) Funcionário como entidade fraca da entidade Dependente e no caso II ela criou a entidade Cargo

como dependente somente da entidade Histórico de

Cargo, relacionando-se em n para m com ela.

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

Banco de Dados / Modelo E-R

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

Q112.

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

entidades em um conjunto de relacionamentos é chamado de



• A) recursão.

• B) papel.

• C) atribuição.

• D) redundância.

• E) composição.

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

Banco de Dados / Linguagens SQL e PL/SQL

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA INFORMáTICA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q113.

Considere a consulta escrita em SQL abaixo.

SELECT Item

FROM Lista

WHERE Item LIKE "A%S";

O resultado da execução dessa consulta será composto por registros da tabela Lista, exibindo o campo Item, com a condição

de que seus valores devem

• A) ter em sua formação a sequência A%S e ter número de caracteres variando entre 3 e o número máximo especificado para

esse campo, quando da criação da tabela Lista.

• B) ter pelo menos duas letras A e duas letras S e ter número de caracteres variando entre 5 e o número máximo especificado

para esse campo, quando da criação da tabela Lista.

• C) ter ou uma letra A, ou uma letra S e ter número de caracteres variando entre 3 e o número máximo especificado para esse

campo, quando da criação da tabela Lista.

• D) começar com a letra A, terminar com a letra S e ter número de caracteres variando entre 2 e o número máximo

especificado para esse campo, quando da criação da tabela Lista.

• E) começar com as letras A ou S e terminar também com uma dessas duas letras, além de ter número de caracteres variando

entre 5 e o número máximo especificado para esse campo, quando da criação da tabela Lista.

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

Banco de Dados / Conceitos e administração de banco de dados / Oracle 11g e 12c

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

Q114.

Considerando o sistema gerenciador de banco de dados Oracle 11g, uma tarefa de administração é a criação de tablespaces.

Dessa forma, o comando para a criação de uma tablespace do tipo bigfile, denominada b1, com arquivo de dados (datafile) d1,

com 40 MB e autoextensível é

• A)

 CREATE BIGFILE TABLESPACE b1 

DATAFILE ‘d1.dbf’ 

SIZE 40M AUTOEXTEND ON; 

• B)

 CREATE ‘d1.dbf’ 

TABLESPACE ‘b1’40M AUTOEXTEND YES; 

• C)

 CREATE DATAFILE, TABLESPACE ‘d1.dbf’, b1 

SIZE 40MB AUTOEXT = 1; 

• D)

CREATE FILE 40MB TYPE BIGFILE  

TABLESPACE b1 



DATA ‘d1.dbf’ EXTENSION ON;  

• E)

CREATE ‘d1.dbf’ 

TABLESPACE b1 BIGFILE 

SIZE 40M AUTOEXTEND ON;

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

Banco de Dados / Conceitos e administração de banco de dados / PostgreSQL

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA INFORMáTICA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q115.

O comando do sistema gerenciador de bancos de dados PostgreSQL (9.5) que permite substituir, em um banco de dados, o

nome de uma tabela chamada cliente, para a denominação paciente é

• A) CHANGE TABLE cliente WITH paciente;

• B) CASCADE TABLE cliente ^ paciente;

• C) ALTER TABLE cliente RENAME TO paciente;

• D) CONTROL TABLE cliente AS paciente;

• E) MODIFY TABLE cliente FOR paciente;

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

Banco de Dados / Conceitos e administração de banco de dados / SQL Server

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

Q116.

Em relação à remoção de linhas no SQL Server, é correto afirmar:

• A) Uma tabela que tenha todas as linhas removidas permanece no banco de dados. A instrução DELETE só exclui linhas da

tabela; a tabela deve ser removida do banco de dados usando a instrução DROP TABLE.

• B) Ao utilizar uma instrução DELETE, se a cláusula WHERE não for especificada, apenas a primeira linha da tabela será

excluída.

• C) Diferentemente da instrução DELETE, uma tabela esvaziada usando a instrução TRUNCATE TABLE é removida do banco

de dados, junto com seus índices e outros objetos associados.

• D) Pode-se usar a cláusula UP (n) para limitar o número de linhas que são excluídas em uma instrução DELETE. Neste caso

a operação de exclusão é executada em uma seleção aleatória de n linhas.

• E) Caso seja utilizada a cláusula UP junto com TRUNCATE para excluir linhas em uma determinada ordem, será preciso usar

UP junto com ORDER BY em uma instrução de subseleção.

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

Banco de Dados / Conceitos de business intelligence / Data warehouse; Data mart

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

Q117.

Dentre as diferenças cruciais entre o modelo tradicional de uso de bancos de dados OLTP (Online Transaction Processing) e o modelo voltado para Data

Warehousing (DW) está

• A) o nível de armazenamento de dados, muito mais sumarizado no caso de DW.

• B) a quantidade de cláusulas JOIN, utilizadas em maior número para DW.

• C) a necessidade de normalização para as bases OLAP, o que não é necessário em OLTP.

• D) a utilização de dados derivados e agregados em OLTP, o que não ocorre no ambiente de DW.

• E) o número de índices necessários, muito maior no caso de DW.

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



Banco de Dados / Conceitos de business intelligence / Data mining

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

Q118.

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

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

com tais bancos de dados.

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

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

armazenados.

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

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

cada empresa.

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

Banco de Dados / Conceitos de business intelligence / ETL

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

Q119.

O processo de ETL é composto por algumas fases, identificadas como entregar, limpar, extrair e preparar. A ordem correta para

a execução dessas fases é

• A) limpar, preparar, extrair e entregar.

• B) preparar, limpar, entregar e extrair.

• C) entregar, preparar, limpar e extrair.

• D) entregar, extrair, limpar e preparar.

• E) extrair, limpar, preparar e entregar.

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

Banco de Dados / Conceitos de business intelligence / OLAP

Fonte: TéCNICO EM GESTãO - INFORMáTICA / SABESP / 2018 / FCC

Q120.

Um Técnico executou uma operação de visualização OLAP que rotacionou os eixos de um determinado cubo, provendo uma visão alternativa dos dados, ou

seja, permitindo a visão de suas várias faces. Ele executou a operação

• A) slice.

• B) dice.

• C) drill across.

• D) pivot.

• E) roll up.

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

Banco de Dados / Cópias de segurança, restauração e recuperação

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

Q121.

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

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

• A) normalizado.

• B) decremental.

• C) mensal incremental.



• D) diário.

• E) mensal diferencial.

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

Engenharia de software / Análise e projeto estruturado e orientado a objetos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 2ª / 2018 / FCC

Q122.

Um Técnico de TI que está programando em PHP 5 orientado a objetos deseja declarar uma função (ou método) especial na

classe que será executada automaticamente em 4 possíveis situações: a) quando o objeto for deslocado da memória, b) quando

se atribui o valor NULL a ele, c) quando se utiliza a função unset() sobre ele ou d) quando a aplicação for finalizada. A função

correta que ele deseja declarar é a

• A) end()

• B) destruct()

• C) destroy()

• D) garbageColect()

• E) trash()

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

Engenharia de software / UML

Fonte: TéCNICO EM GESTãO - INFORMáTICA / SABESP / 2018 / FCC

Q123.

Sabendo que os diagramas de comportamento da UML 2.5 mostram as mudanças que ocorrem no sistema ao longo do tempo,

um Técnico precisa escolher um diagrama de interação que foca no intercâmbio de mensagens entre objetos. Atende sua

necessidade o Diagrama de

• A) Atividades.

• B) Sequência.

• C) Objetos.

• D) Máquina de Estados.

• E) Casos de Uso.

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

Engenharia de software / Métricas de software: pontos de função

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

Q124.

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

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

• A) 

• B) 

• C) 

• D) 



• E) 

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

Engenharia de software / Padrões de projetos (design patterns)

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

Q125.

Um desenvolvedor precisa utilizar um padrão de projeto para interceptar e manipular requisições HTTP de entrada de usuários

ao sistema web, e respostas de saída através de filtros de pré-processamento e pós-processamento. Além disso, precisa utilizar

outro padrão de projeto capaz de separar as regras de negócio da aplicação das regras de acesso ao banco de dados,

permitindo assim centralizar em classes específicas, as operações de conexão ao banco de dados e realização de operações

SQL. Os padrões de projeto que o desenvolvedor terá que utilizar são

• A) Front Controller e Data Transfer Object.

• B) Application Filter e Data Session Façade.

• C) Intercepting Filter e Data Access Object.

• D) Controller Helper e Data Manager Object.

• E) Application Controller e Data Persistent Object.

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

Engenharia de software / Processos de desenvolvimento de software / Papéis e práticas do Unified Process (UP)

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

Q126.

Considere, por hipótese, que uma equipe de Especialistas em Tecnologia da Informação está trabalhando em um projeto da

ARTESP com base no RUP. Os objetivos a serem alcançados são:

− Verificar a interação entre os objetos do sistema.

− Verificar se os componentes do software estão adequadamente integrados.

− Verificar se todos os requisitos foram corretamente implementados.

− Certificar que os defeitos foram identificados antes da implantação do software.

É correto afirmar que estes objetivos se referem ao

• A) deployment workflow, cuja estratégia indica que testes automatizados devem ser evitados em favor dos testes de

regressão, que devem ser realizados no início de cada iteração.

• B) requirements workflow, que busca descrever como o software deve funcionar, permitindo que os desenvolvedores e os

clientes cheguem a um acordo.

• C) analysis and design workflow. O RUP propõe que sejam criados um modelo de projeto e um modelo de análise que levem

à implementação de um código orientado a objeto.

• D) reuse workflow. O RUP descreve como os componentes devem ser reutilizados, de forma que o software seja mais fácil de

ser testado.

• E) test workflow. O RUP propõe uma abordagem iterativa e os testes são realizados ao longo do projeto, de forma a encontrar

defeitos o mais cedo possível.

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

Engenharia de software / Processos de desenvolvimento de software / Feature Driven Development (FDD)

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

FCC

Q127.



É um método ágil que enfatiza o uso da orientação a objetos. Possui duas fases que são "Concepção e Planejamento" e "Construção". A fase de "Concepção e

Planejamento" possui três processos: "Desenvolver Modelo

Abrangente", "Construir Lista de Funcionalidade" e "Planejar por Funcionalidade". Já a fase de "Construção" incorpora os processos "Detalhar por

Funcionalidade" e

"Construir por Funcionalidade". Trata-se do método

• A) Dynamic Systems Development Method − DSDM.

• B) eXtreme Programming − XP.

• C) Feature-Driven Development − FDD.

• D) Crystal Clear − CC.

• E) Adaptive Software Development − ASD.

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

Engenharia de software / Processos de desenvolvimento de software / Extreme Programming (XP)

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA INFORMáTICA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q128.

Um Analista está trabalhando em um projeto de desenvolvimento de software utilizando o método Extreme Programming (XP) e

executando testes com base no ciclo definido no Test-Driven Development (TDD). Nesse ciclo,

• A) o código de programa é escrito e depois é submetido aos testes.

• B) o teste escrito inicialmente falhará porque o código ainda não foi desenvolvido.

• C) primeiro se escreve o teste de aceitação para depois escrever o código correspondente.

• D) o código é considerado concluído assim que passa no primeiro teste.

• E) cada teste engloba um conjunto de requisitos funcionais e/ou não funcionais.

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

Engenharia de software / Processos de desenvolvimento de software / Test-driven Development (TDD)

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO / TST / 2017 / FCC

Q129.

Um Programador faz parte de uma equipe de desenvolvimento que utiliza Test Driven Development − TDD. No processo de

desenvolvimento com TDD,

• A) escrevem-se e executam-se todos os testes antes de escrever qualquer código. Somente quando todos os testes

passarem, os códigos são implementados.

• B) a criação do software é sempre mais lenta por causa dos testes que precisam ser executados antes que os códigos sejam

implementados.

• C) o desenvolvimento e execução de testes automatizados ocorrem após o desenvolvimento do código-fonte da aplicação.

• D) dá-se maior foco no design do caso de teste do que na produção do código que verifica se o teste funcionará

corretamente.

• E) começa-se escrevendo um teste simples que falha antes que ele realmente tenha algum código que o acompanhe.

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

Engenharia de software / Processos de desenvolvimento de software / Scrum

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA INFORMáTICA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q130.

Enquanto o processo de desenvolvimento Scrum usa sprints formais (ciclos de trabalho) com funções específicas atribuídas, o

Kanban

• A) não define sprints formais nem papéis específicos para os integrantes da equipe do projeto.

• B) não define ciclos formais, porém, prescreve papéis específicos para todos os integrantes da equipe do projeto.

• C) define ciclos formais (sprints), porém, não define papéis específicos para os integrantes da equipe do projeto.

• D) define ciclos formais de até 4 semanas e papéis específicos para os integrantes da equipe de desenvolvimento.



• E) define apenas os papéis de Gerente de Projeto e Líder de Equipe, tendo o desenvolvimento pautado por ciclos de duas

semanas chamados slices.

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

Engenharia de software / Engenharia de requisitos / Conceitos básicos

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

Q131.

O Tribunal Superior Eleitoral criou o Método de Desenvolvimento com Práticas Ágeis – MAgil como uma proposta para agregar

ao dia a dia das equipes as melhores práticas do desenvolvimento ágil. O MAgil deve ser considerado como uma “caixa de

ferramentas” que pode ser utilizada conforme contexto e necessidade do projeto, na qual encontram-se práticas e artefatos das

metodologias, métodos e frameworks disponíveis no mercado, como Processo Unificado, PMBOK, UML, XP e Scrum.

(Tribunal Superior Eleitoral/EPP/ASPLAN. Método de Desenvolvimento com Práticas Ágeis – MAgil versão 1.1. Brasília: 2013)

A etapa “Testar os Requisitos Construídos” do método MAgil recomenda a aplicação das estratégias de teste definidas pelo projeto para minimizar os defeitos e

não conformidades do produto no momento de sua verificação no ambiente de homologação,

aumentando as chances de sua aprovação pelo Product Owner. São atividades previstas nesta etapa:

− Realizar o teste unitário da funcionalidade.

− Preparar e realizar os testes de integração e de regressão.

− Realizar teste de verificação e validação da funcionalidade.

− Autorizar, na medida do possível, os testes unitários, de integração e funcionais.

O teste

• A) unitário de classes de objetos fica mais complicado com generalização e herança, pois não se pode testar um método na

classe em que está definido e assumir que funcionará corretamente nas classes que herdam este método.

• B) de validação é uma técnica sistemática para construir a arquitetura do software enquanto, ao mesmo tempo, conduz testes

para descobrir erros associados às interfaces. O objetivo é, a partir de componentes testados no nível de unidade, construir uma estrutura de programa

determinada pelo projeto.

• C) de verificação é a reexecução de algum subconjunto de testes que já foi conduzido para garantir que as modificações não

propaguem efeitos colaterais indesejados.

• D) de regressão é conhecido como teste de caixa branca ou teste de caixa preta.

• E) de integração começa no fim do teste de validação e tem como objetivo avaliar se o que foi entregue atende às

expectativas do cliente. A integração do software é obtida por meio de uma série de testes que demonstram conformidade

com os requisitos.

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

Engenharia de software / Engenharia de requisitos / Técnicas de elicitação de requisitos

Fonte: ANALISTA DE GESTãO - SISTEMAS / SABESP / 2018 / FCC

Q132.

Um Analista necessita levantar os requisitos de um sistema junto aos usuários. São técnicas de levantamento:

• A) Cenários e Peer Review.

• B) Product Owner e Brainstorming.

• C) Overview e Use Cases.

• D) Joint Application Design (ou Development) – JAD e Etnografia.

• E) Prototipação e Sprint.

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

Engenharia de software / Engenharia de requisitos / Gerenciamento de requisitos



Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO / TST / 2017 / FCC

Q133.

Com base em determinados requisitos para elaborar um projeto de arquivos, um Programador entendeu que haveria muita

consulta aos dados, todavia pouca atualização. Nessa situação, a fim de agilizar as consultas, a opção mais adequada é projetar

uma forma de organização de dados

• A) orientada a objetos.

• B) sequencial.

• C) serial.

• D) indexada.

• E) relacional.

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

Q134.

A engenharia de requisitos, subárea da Engenharia de Software, estabelece a elicitação, análise e modelagem daquilo que deve ser atendido pelo software.

Este processo deve observar diferentes pontos de vista e usar uma combinação de métodos, ferramentas e pessoal. O produto desse processo é o chamado

• A) diagrama de casos de uso.

• B) requirement charter.

• C) diagrama de interação.

• D) product backlog.

• E) documento de requisitos.

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: ANALISTA SUPERIOR III - DESENVOLVIMENTO E MANUTENçãO / INFRAERO / 2011 / FCC

Q135.

Os produtos de trabalho resultantes da engenharia de requisitos são avaliados quanto à qualidade durante a etapa de validação de requisitos. Analise os itens a

seguir referentes a essa etapa:

I. Um dos principais mecanismos de validação de requisitos é a avaliação técnica formal.

II. O modelo de análise pode garantir que os requisitos foram consistentemente declarados.

III. É frequentemente útil examinar cada requisito em face de um conjunto de questões do tipo checklist.

IV. A equipe de revisão que avalia os requisitos inclui apenas pessoas com conhecimento técnico na área de TI, como engenheiros de softwares,

desenvolvedores etc.

Está correto o que consta em

• A) I, II, III e IV.

• B) II e IV, apenas.

• C) I, II e IV, apenas.

• D) II, III e IV, apenas.

• E) I, II e III, apenas.

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

Engenharia de software / Engenharia de requisitos / Prototipação

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

Q136.



A prototipagem é uma prática cada vez mais comum entre os desenvolvedores. Na prototipagem de sistemas

• A) validam-se os requisitos, abordam-se questões de interface e avalia-se a viabilidade do sistema, porém, não se pode verificar (ou avaliar) a sua

complexidade.

• B) normalmente há pouco contato entre usuários e desenvolvedores, o que dificulta as alterações nas funcionalidades do sistema e o levantamento e

modificação de requisitos.

• C) os protótipos de baixa fidelidade geralmente são utilizados após a fase de documentação, podendo ser aprimorados de forma a permitir que se possa

pensar nos detalhes do produto bem mais a fundo do que com especificações no papel.

• D) os protótipos de alta fidelidade não servem para o teste de componentes e a solução de problemas técnicos. São úteis apenas na compreensão dos

requisitos e na avaliação da complexidade do sistema.

• E) utilizando a prototipação Throw-Away, o objetivo é identificar e validar requisitos. Na prototipação Evolutiva, o objetivo é minimizar o tempo de

desenvolvimento do sistema.

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

Engenharia de software / Testes de software: conceitos básicos, tipos de testes, projeto e execução de testes. Testes unitários com JUnit. Automação

de testes funcionais com Selenium. Testes de carga com JMeter

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

Q137.

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

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

profissionais com pouca experiência.

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

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

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

normalmente teria uma equipe inteira de testadores manuais.

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

em produção na metade do tempo normal.

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

Governança e Gestão de TI / Governança de TI / NBR ISO/IEC 38500:2009

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

Q138.

Considere, por hipótese, que as seguintes tarefas relacionadas à Tecnologia da Informação estão sendo consideradas no

Tribunal Regional do Trabalho:

I. Avaliar o uso atual e futuro da Tecnologia da Informação.

II. Orientar a preparação e a implementação de planos e políticas para assegurar que o uso da Tecnologia da Informação

atenda aos objetivos do negócio.

III. Monitorar o cumprimento das políticas e o desempenho em relação aos planos.

IV. Coordenar a implantação de um modelo de boas práticas de gestão em todas as instâncias da organização.

Estão de acordo com o conjunto de tarefas definidas pela norma NBR ISO/IEC 38500:2009, que estabelece um modelo para

Governança corporativa de TI, APENAS os itens

• A) III e IV.

• B) I, II e III.

• C) I e IV.

• D) I e II.



• E) II e III.

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

Governança e Gestão de TI / Governança de TI / COBIT 5

Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA DE SISTEMAS / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q139.

Olhando para os objetivos corporativos do Cobit 5, um Analista de Sistemas da Prefeitura de Teresina observa que existe

relação entre estes e as dimensões do BSC − Balanced Scorecard. Observando-se, por exemplo, dois destes objetivos, ou seja,

(I) a necessidade de ter um portfólio de produtos e serviços competitivos que possam ser ofertados aos cidadãos e (II) a

busca pela otimização dos custos de prestação de serviços ofertados à sociedade, ele verificou que tais objetivos se enquadram,

respectivamente, nas dimensões (perspectivas) BSC

• A) Aprendizado e Crescimento; Interna.

• B) Financeira; Interna.

• C) Cliente; Financeira.

• D) Financeira; Cliente.

• E) Cliente; Aprendizado e Crescimento.

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

Governança e Gestão de TI / Governança de TI / Boas Práticas em Contratação e Gestão de Soluções de TI

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ADMINISTRATIVO / MPE/PE / 2012 / FCC

Q140.

As organizações contemporâneas que se destacam adotam, quanto à natureza da hierarquia, uma ordem social de classificação, status e privilégio distinto

daquelas organizações mais tradicionais. Dentro dos níveis hierárquicos, as pressões levam ao aumento do trabalho em equipe, à redução de tarefas e de

exigências de trabalho, bem como maior

• A) ênfase nos procedimentos formais.

• B) ênfase nos controles internos.

• C) estruturalismo funcionalista.

• D) exigência de cargos no nível tático.

• E) exigência de competências.

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

Governança e Gestão de TI / Gestão Estratégica / Planejamento estratégico de negócio

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

Q141.

Sobre o processo de terceirização de TI,

• A) um fator que leva a essa decisão é o fato de a empresa não ter condições de acompanhar o desenvolvimento constante da tecnologia de hardware e

software.

• B) a empresa não necessita dedicar profissionais para

realizar um acompanhamento dedicado a um projeto

de TI terceirizado.

• C) apenas projetos de TI que sejam considerados como

de pequeno porte podem ser terceirizados.

• D) os projetos de TI com orçamento acima de determinado valor devem ser divididos em duas ou três

empresas distintas.

• E) para que uma empresa terceirize seus serviços de TI

é importante não considerá-los o suficiente para serem desenvolvidos internamente.

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

Governança e Gestão de TI / Gestão Estratégica / Planejamento estratégico de TI



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

Q142.

Considere a figura abaixo que apresenta um diagrama utilizado no Planejamento Estratégico de TI (Tecnologia da Informação) e

de SI (Sistemas de Informação).

Em uma organização como a COPERGÁS, os elementos indicados na figura podem ser incorporados ao Planejamento

Estratégico, pois

• A) os requisitos de planejamento e os objetivos geralmente são convergentes entre os grupos de stakeholders.

• B) é muito comum que os gestores da organização possuam formação híbrida, com perfil diversificado e aderente aos

diversos aspectos do negócio.

• C) refletem o Planejamento Convencional de SI e TI, que sempre amplia a busca por novos desafios, favorecendo o efetivo

encaixe no contexto organizacional.

• D) separam os planejamentos de TI e de SI, facilitando a formulação de planos de SI com prioridade, que é um dos objetivos

dos negócios.

• E) as interações de grupos com perfis diversos influenciam na formulação criativa de planos de SI e de TI, sendo vitais para a

integração das atividades do negócio.

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

Governança e Gestão de TI / Gestão Estratégica / Alinhamento estratégico entre TI e negócio

Fonte: ANALISTA DO MINISTéRIO PúBLICO - INFORMáTICA I - GESTãO E ANáLISE DE PROJETO DE SISTEMA / MPE/SE / 2013 / FCC

Q143.

O alinhamento estratégico entre TI e negócio consiste em entender os anseios estratégicos empresariais e traduzi-los com o objetivo de direcionar toda a

infraestrutura de TI para gerar valor ao negócio. Neste contexto, utilizar o Lean Thinking (pensamento enxuto) pode ajudar a transformar a TI em um centro de

valor, exercendo de fato um papel estratégico em busca do sucesso empresarial. Os 5 princípios Lean (Valor, Fluxo de Valor, Fluxo Contínuo, Produção Puxada

e Perfeição) são apresentados abaixo. A associação INCORRETA entre o princípio Lean e sua definição aplicada à TI é apresentada em:



• A) Valor: é um conceito básico, mas fundamental. Trata da mudança de percepção em que o usuário de TI torna-se um cliente dos serviços de TI. Cabe ao

cliente definir o que é valor e à TI traduzi-lo de maneira a ser um norte em seus processos, serviços e ações estratégicas.

• B) Fluxo de Valor: a TI deverá fazer uma reflexão sobre os seus processos internos, classificando-os em 3 tipos: os que de fato geram valor, aqueles que são

necessários para o fluxo de processos e serviços, porém sem valor ao negócio e aqueles que são passíveis de eliminação (desperdícios). Por isso, a TI

deverá captar a percepção de todos os stakeholders.

• C) Fluxo Contínuo: deve-se direcionar o fluxo de processos de acordo com as demandas do cliente e a sua percepção de valor. O efeito imediato da criação

de fluxos contínuos pode ser sentido na redução dos tempos de projetos, do tempo de atendimento a chamados e da ociosidade de recursos.

• D) Produção Puxada: a TI passa de um estágio ativo para um estágio reativo, de forma que todas as ações de TI sejam pautadas, selecionadas e

executadas de acordo com os critérios dos stakeholders e de acordo com a demanda estabelecida pelos técnicos de TI.

• E) Perfeição: é aplicação do Kaizen, palavra japonesa que significa melhoria contínua. É a aplicação cíclica do processo de PDCA visando sempre a

otimização e melhoria dos processos. Trata-se de engajar os colaboradores em torno da mentalidade Lean e fazer com que se crie um ambiente de

constante reflexão, melhoria de processos e reavaliação cíclica dos 5 princípios.

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

Governança e Gestão de TI / Gestão Estratégica / Resoluções nº 90/2009, 99/2009 e 182/2013 do CNJ

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

Q144.

No processo de contratação de uma Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação − STIC, a ARTESP deve preparar

um documento, devidamente aprovado pela autoridade competente, que deverá demonstrar o benefício da contratação

pretendida e conter, no mínimo:

− o objeto a ser contratado;

− a identificação da Equipe de Planejamento da Contratação;

− a necessidade, justificativa e valor estimado da contratação da STIC;

− a relação entre a demanda prevista e a quantidade de serviço a ser contratada;

− o demonstrativo de resultados a serem alcançados em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos

humanos, materiais ou financeiros disponíveis.

De acordo com a Resolução CNJ 182/2013, este documento é o

• A) Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação.

• B) Planejamento Estratégico Institucional.

• C) Plano de Contratações de STIC.

• D) Plano de Trabalho.

• E) Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação.

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

Governança e Gestão de TI / Gestão Estratégica / Gestão de pessoal; Terceirização da TI

Fonte: ANALISTA DO MINISTéRIO PúBLICO - INFORMáTICA I - GESTãO E ANáLISE DE PROJETO DE SISTEMA / MPE/SE / 2013 / FCC

Q145.

Uma pesquisa do Gartner afirma que a convergência de redes sociais, mobilidade e nuvem impactarão as estratégias de terceirização em TI em 2013. O estudo 

alerta que os gestores devem considerar oportunidades e riscos apresentados pela convergência no modelo de entrega de serviços aos clientes. 

 

Analise: 

 

I. Para que a terceirização seja mais apropriada em 2013, os gestores devem entender que as tendências em TI são amplas e considerar a influência da 

convergência dos serviços para atividades diárias, ao invés de considerar cada fator de forma separada. 

 

II. As tecnologias de ferramentas sociais não afetarão a forma como empresas de terceirização irão interagir com os fornecedores e clientes, uma vez que a 

maioria das empresas proíbe que seus funcionários acessem redes sociais. 



III. As organizações de TI devem procurar oferecer serviços de gerenciamento e desenvolvimento móvel, em diversos dispositivos, além de segurança, controle

de acesso de dados e, em muitos casos, suporte; caso contrário, terão que optar pela terceirização e estratégia de entrega de serviços de mobilidade. 

 

IV. Em relação à cloud computing, não é preciso considerar o modelo baseado em cloud pública em aplicações que precisam melhorar, substituir ou modernizar

suas tecnologias. Isso porque o modelo de nuvem pública exige altos investimentos e as empresas brasileiras não precisam gerenciar serviços híbridos de TI. 

 

Há coerência com o cenário de terceirização de TI o que se afirma APENAS em

• A) I, II e III.

• B) I e III.

• C) II e IV.

• D) I e IV.

• E) I, III e IV.

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

Governança e Gestão de TI / Gestão Estratégica / Gestão de mudanças organizacionais

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA APOIO ESPECIALIZADO - SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TST / 2012 / FCC

Q146.

Empresas que possuem várias unidades de negócio devem decidir sobre o nível e tipo de infraestrutura mais adequados a cada unidade. No entanto, tal decisão

é difícil de ser tomada, pois geralmente há diferenças entre as unidades. Na gestão de TI, há um método que reúne executivos, gerentes de unidades e de TI

em sessões de planejamento, de forma a poder determinar os investimentos mais adequados na infraestrutura mencionada. Esse método é de

• A) política top down.

• B) controle de suprimentos.

• C) modelo diagonal.

• D) gestão participativa.

• E) gestão por máximas.

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

Governança e Gestão de TI / Gestão Estratégica / Gestão de riscos. Processo e Programa de gestão de riscos

Fonte: ANALISTA DO MINISTéRIO PúBLICO - INFORMáTICA I - GESTãO E ANáLISE DE PROJETO DE SISTEMA / MPE/SE / 2013 / FCC

Q147.

A automatização das atividades de controles, por meio de sistemas de gestão informatizados, trouxe às organizações novos desafios na gestão de risco, uma

vez que a concessão inadequada de acesso aos sistemas pode levar concentração de poder aos usuários, elevando os riscos operacionais. Em relação a este

assunto, é INCORRETO afirmar que

• A) os serviços de controle de acesso e segregação de funções reúnem competências associadas para avaliar, desenhar, desenvolver e implementar práticas

e tecnologias eficientes associadas exclusivamente aos sistemas transacionais integrados ou Enterprise Resource Plannings − ERPs, como SAP, Oracle,

Totvs etc.

• B) os processos de tratamento e análise, prevenção e detecção de fraudes tanto internas quanto externas, são necessários para evitar, antecipar os riscos

de fraudes e/ou constatar a sua existência em operações internas e externas de uma organização.

• C) a segregação de funções cria a separação entre as funções de autorização, aprovação de operações, execução, controle e contabilização, de tal maneira

que nenhum funcionário detenha poderes e atribuições em desacordo com este princípio de controle interno.

• D) o Perfil por Função (Role Based Access Control − RBAC) tem por objetivo criar um modelo para prover e administrar privilégios de acesso em uma

organização. São definidos controles de acesso baseados no papel, na atividade ou na função que o colaborador exerce dentro da organização.

• E) com uma gestão de identidades e acesso eficaz, é possível administrar as funções de concessão e negação de acesso às informações, aos sistemas e

aos equipamentos críticos de uma empresa. A gestão rígida e efetiva do acesso com base em práticas de controle e segregação de funções possibilita

acesso seguro e rápido de funcionários autorizados e, ao mesmo tempo, restringe a entrada de intrusos ou funcionários não autorizados.

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

Governança e Gestão de TI / Gestão Estratégica / Business Process Management (BPM)

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA INFORMáTICA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q148.



Considere hipoteticamente que uma equipe de policiais está investigando um crime e, baseado no conjunto de indícios que re

ceber, poderá seguir uma ou mais linhas de investigação que podem ocorrer paralelamente ou não. Todas as condições para

decidir a linha de investigação a seguir serão avaliadas e todas as combinações possíveis de linhas de investigação poderão ser

seguidas. Pelo menos uma linha de investigação padrão será escolhida.

Se considerarmos a modelagem deste processo de investigação com BPMN, será necessário usar um gateway

• A) inclusivo, representado por um losango com um círculo no centro.

• B) baseado em evento, representado por um losango com um asterisco no centro.

• C) paralelo, representado por um losango com X no centro.

• D) exclusivo, representado por um losango vazio.

• E) complexo, representado por um losango com um círculo no centro contendo um sinal +.

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

Governança e Gestão de TI / Gerenciamento de projetos - PMBoK 5ª edição / Conceitos básicos

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

Q149.

Está de acordo com o guia PMBoK 4ª edição que:

• A) o plano de gerenciamento do projeto deve ser escrito no começo do ciclo de vida do projeto. Assim, um maior

detalhamento do plano pode ser obtido na etapa de elaboração da EAP, em que informações mais detalhadas e

específicas e estimativas mais exatas tornam-se disponíveis.

• B) gerenciar um projeto resume-se a identificar os requisitos e fazer o balanceamento das restrições conflitantes do projeto

que se limitam ao Escopo, Qualidade, Cronograma, Recursos e Riscos.

• C) o gerenciamento de projetos é realizado através da aplicação e integração apropriadas dos 44 processos agrupados

logicamente que abrangem os 5 grupos de processo, quais sejam: Planejamento; Execução; Monitoramento; Controle e

Encerramento.

• D) o guia PMBoK descreve os processos, ferramentas e técnicas de gerenciamento de projetos a serem usados até a

obtenção de um resultado bem-sucedido. Esse padrão é exclusivo ao campo de gerenciamento de projetos de software e

tem relacionamento com outras disciplinas como gerenciamento de programas e gerenciamento de portfólios.

• E) o ciclo de vida pode ser definido ou moldado de acordo com aspectos exclusivos da organização, indústria ou tecnologia

empregada. Ao passo em que todos os projetos têm um início e um fim definidos, as entregas e atividades específicas

conduzidas neste ínterim poderão variar muito de acordo com o projeto.

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

Governança e Gestão de TI / Gerenciamento de projetos - PMBoK 5ª edição / Projetos e organização

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TRE/CE / 2012 / FCC

Q150.

Segundo a definição de PMBOK sobre Gerenciamento de Portfólios, é INCORRETO o que consta em:

• A) Um portfólio refere-se a um conjunto de projetos ou programas e outros trabalhos.

• B) O sucesso é medido pela qualidade dos projetos e produtos e grau de satisfação do cliente.

• C) Se refere ao gerenciamento centralizado de um ou mais portfólios.

• D) Se concentra em garantir que os projetos e programas sejam analisados a fim de priorizar a alocação de recursos.

• E) Os projetos ou programas do portfólio podem não ser necessariamente interdependentes ou diretamente relacionados.

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

Governança e Gestão de TI / Gerenciamento de projetos - PMBoK 5ª edição / Ciclo de vida de projeto e ciclo de vida do produto

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO/TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 6ª / 2012 / FCC

Q151.

Com relação ao ciclo de vida do produto, segundo o PMBOK, considere: 

 

I. Geralmente o ciclo de vida de um projeto está contido em um ou mais ciclos de vida do produto. O ciclo de vida do produto consiste em fases do produto, 

geralmente sequenciais e não sobrepostas, determinadas pela necessidade de produção e controle da organização, sendo que a última fase do ciclo de vida de 

um produto é a entrega para o cliente final.



 

II. Vários aspectos do ciclo de vida do produto prestam-se à execução como projetos, por exemplo, a realização de um estudo de viabilidade, a condução de

pesquisas de mercado, a execução de campanhas publicitárias, a instalação de um produto, realização de dinâmicas de grupo e de avaliações de produtos em

mercados de teste. Em cada um destes exemplos, o ciclo de vida do projeto difere do ciclo de vida do produto. 

 

III. Quando a saída do projeto está relacionada a um produto, existem muitas relações possíveis. Por exemplo, o desenvolvimento de um novo produto pode ser

um projeto em si. Ao mesmo tempo, um produto existente pode se beneficiar de um projeto para o acréscimo de novas funções ou características. 

 

Está correto o que se afirma em

• A) II e III, apenas.

• B) I, II e III.

• C) I e III, apenas.

• D) I, apenas.

• E) III, apenas.

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

Governança e Gestão de TI / Gerenciamento de projetos - PMBoK 5ª edição / Processos, grupos de processos e áreas de conhecimento

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

Q152.

Dentre os processos do gerenciamento das aquisições do projeto, conforme estabelecido no PMBoK 5ª edição, o Plano de

gerenciamento das aquisições é uma entrada apenas no processo

• A) Planejar o gerenciamento das aquisições.

• B) Conduzir as aquisições.

• C) Controlar as aquisições.

• D) Planejar e Controlar as aquisições.

• E) Encerrar as aquisições.

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

Governança e Gestão de TI / Gestão de Tecnologia da Informação: Framework ITIL v3 Edição 2011 / Conceitos gerais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 2ª / 2018 / FCC

Q153.

Considere que um Técnico de TI fez o atendimento de 1º nível a partir de uma Central de Serviço. Tendo seguido o fluxo de

atividades, ele não conseguiu aplicar uma solução ou resolver o incidente. O Gerenciamento de Incidentes da ITIL v3

recomenda que

• A) seja realizada uma categorização hierárquica: o incidente é passado para um profissional especializado e com nível

gerencial, o que requer Acordos de Nível Operacional para garantir o atendimento do Acordo de Nível de Serviço.

• B) o status do incidente seja alterado para “aberto”.

• C) seja realizada uma escalação funcional: o incidente é passado para uma equipe ou profissional com mais experiência, o

que geralmente requer Acordos de Nível Operacional para garantir o atendimento do Acordo de Nível de Serviço.

• D) o Técnico consulte o Banco de Dados de Resoluções Conhecidas e tente cada uma das resoluções antes de fazer uma

escalação.

• E) o Técnico consulte o Acordo de Nível de Serviço e, se não estiver prevista a escalação nem a categorização, o status do

incidente seja alterado para “sem solução”.

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

Governança e Gestão de TI / Gestão de Tecnologia da Informação: Framework ITIL v3 Edição 2011 / Estrutura e objetivos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TST / 2017 / FCC

Q154.

Considere as ocorrências abaixo. 

 



 

I. Tentativas de acesso não autorizado, ocorrência de infecções, ataques e vírus, controle de uso de licença de softwares, 

erros em logs, limites de desempenho de aplicativos, servidores, elementos de rede, etc. 

 

 

II. A memória de um servidor atinge 85% de uso e é emitido um aviso. 

 

 

III. Um link de comunicação cai e é emitido um aviso. 

 

 

 

De acordo com a ITIL v3 2011, I, II e III as ocorrências são exemplos, respectivamente, de

• A) incidentes que devem ser registrados − evento − alerta.

• B) problemas que devem ser registrados − alerta − evento.

• C) causas-raiz de incidentes − solução de contorno − solução de contorno.

• D) eventos que podem ser monitorados − monitoramento ativo − monitoramento reativo.

• E) avisos que devem ser emitidos − monitoramento reativo − monitoramento ativo.

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

Governança e Gestão de TI / Gestão de Tecnologia da Informação: Framework ITIL v3 Edição 2011 / Processos e funções

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TST / 2017 / FCC

Q155.

Considere, por hipótese, que o TST tenha implantado uma Central de Serviços − CS, que funciona com base na ITIL v3 edição

2011. A organização precisa reduzir o número de suportes de Nível 1 da CS. Para evitar que os usuários tenham que abrir

chamadas para a CS, sem comprometer a segurança das informações, um Analista de Suporte propôs a implantação de

• A) Single-Sign On − SSO, com uso de dois indicadores biométricos para autenticação do usuário a cada acesso aos serviços,

para que eles possam retirar o bloqueio a um site sem abrir chamada à CS.

• B) Federação de Identidade, que impede um usuário de acessar aplicativos de outros domínios, evitando abertura de chamada para registro de incidente de

segurança da informação.

• C) Autosserviço, para que o usuário possa redefinir sua senha mediante o desafio de responder questões previamente respondidas por ele, evitando

abertura de chamada à CS.

• D) Gerenciamento de Identidades Terceirizadas − GIT, que impede um usuário de mudar sua identidade ao acessar serviços

terceirizados, evitando abertura de chamada para registro de incidente de segurança da informação.

• E) Security Access Management Layer − SAML, para que o usuário possa redefinir sua senha mediante a confirmação por

código de iToken, evitando abertura de chamada à CS.

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

Governança e Gestão de TI / Qualidade de software / CMMI 1.3

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 2ª / 2018 / FCC

Q156.

Considere que um Analista de TI foi designado para atuar em duas áreas de processo do CMMI-DEV v1.3 definidas no nível de

maturidade 3, que visam demonstrar que um produto ou componente de um produto satisfaz seu uso pretendido quando

colocado no ambiente alvo e garantir que produtos selecionados satisfaçam aos requisitos especificados para ele. O Analista

atuará nas áreas de processo

• A) Desenvolvimento de Requisitos e Medição e Análise.

• B) Verificação e Gerenciamento de Configuração.

• C) Medição e Análise e Validação.

• D) Validação e Verificação.

• E) Garantia de Qualidade e Validação.

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

Governança e Gestão de TI / Qualidade de software / MPS.BR



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

Q157.

O nível de maturidade G do MPS.BR é composto pelos processos Gerência de Projetos e Gerência de Requisitos. É um

resultado esperado dos processos no nível G:

• A) Ações corretivas para as não-conformidades são estabelecidas e acompanhadas até as suas efetivas conclusões. Quando

necessário, o escalamento das ações corretivas para níveis superiores é realizado, de forma a garantir sua solução.

• B) Auditorias de configuração são realizadas objetivamente para assegurar que as baselines e os itens de configuração

estejam íntegros, completos e consistentes.

• C) O escopo, as tarefas, as estimativas, o orçamento e o cronograma do projeto são monitorados em relação ao planejado.

• D) O processo definido para o projeto que o possibilita atender seus objetivos de testabilidade é composto com base em

técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas.

• E) Objetivos de medição são estabelecidos e mantidos a partir dos objetivos de negócio da organização e das necessidades

de informação de processos técnicos e gerenciais.

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

Governança e Gestão de TI / Qualidade de software / NBR ISO/IEC 12207:2009

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

Q158.

A norma NBR ISO/IEC 12207:2009 estabelece uma estrutura comum para os processos de ciclo de vida de software, que pode

ser referenciada pela indústria de software. A norma agrupa as atividades que podem ser executadas durante o ciclo de vida de

um sistema que contém software em sete grupos de processo. No grupo de Processos de Projeto encontra-se o processo de

• A) Gestão de Risco, cujo propósito é identificar, analisar, tratar e monitorar riscos de forma contínua.

• B) Gestão de Configuração e Ativos de Serviço, cujo propósito é garantir a instalação e configuração dos softwares e

controlar os ativos de serviço.

• C) Definição dos Requisitos dos Stakeholders, cujo propósito é definir os requisitos funcionais e não funcionais de um

sistema.

• D) Aquisição, que tem como propósito obter um produto que satisfaça a necessidade expressa pelo adquirente.

• E) Gestão de Modelo de Ciclo de Vida, que tem como propósito definir, manter e garantir disponibilidade das políticas e

modelos de ciclo de vida de software.

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

Desenvolvimento de Sistemas / Algoritmos

Fonte: ANALISTA DE GESTãO - SISTEMAS / SABESP / 2018 / FCC

Q159.

De acordo com dados da SABESP, um pequeno buraco de 2 milímetros no encanamento desperdiça 3,2 mil litros de água em

um dia. Um Analista escreveu o algoritmo em pseudocódigo abaixo para calcular o desperdício de água em função de buracos

em encanamentos.

Var largburaco, desperdicio: real 

      dias: inteiro 

Início 

 imprima("Digite a largura do buraco em milímetros: ") 

 leia(largburaco) 

 imprima("Digite o número de dias do vazamento: ") 

 leia(dias)  

 se 

  

                 então 

   



   

imprima("Em ", dias, " dias foram desperdiçados ", desperdicio, 

" mil litros de água ")  

                 senão   imprima("Dado(s) inválido(s)") 

        fimse 

Fim 

O comando que preenche corretamente a lacuna

• A) I é: (largburaco > 0 ou dias > 0)

• B) I é: (largburaco > 0 e desperdicio > 0)

• C) II é: desperdicio ← (largburaco/2.0) * 3.2 * dias

• D) II é: desperdicio ← desperdicio + (largburaco/2.0) * 3.2

• E) II é: desperdicio ← (largburaco/3.2) * 2.0 * dias

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

Desenvolvimento de Sistemas / Interpretação e compilação de programas

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

Q160.

public class Prova {

public static void main(String[] args) {

int n, i;

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

n = v.length;

v=operation(n, v);

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

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

}

}

■■■

][I

{

int i, j, min, x;

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

min = i;

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

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

min = j;

}

}

x = v[i];

v[i] = v[min];

v[min] = x;

}

return v;

}

}

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

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

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

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

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

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

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

Desenvolvimento de Sistemas / Estruturas de dados: pilhas, filas, árvores, métodos de ordenação, métodos de pesquisa



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

Q161.

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

suportam alguns métodos essenciais, como o

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

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

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

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

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

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

Desenvolvimento de Sistemas / HTML5

Fonte: ANALISTA DE GESTãO - SISTEMAS / SABESP / 2018 / FCC

Q162.

Um Analista está utilizando Bootstrap 4 na criação de um site e deseja definir que um container deve usar toda a largura da tela.

Para isso, terá que utilizar na tag <div> o atributo class igual a

• A) container.

• B) max-width.

• C) stretch.

• D) container-fluid.

• E) full-width.

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

Desenvolvimento de Sistemas / CSS3

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

Q163.

A instrução CSS3 margin: 25px 50px 75px; significa que a margem

• A) inferior tem 0px.

• B) direita e a esquerda têm 50px.

• C) superior tem 75px.

• D) direita tem 75px.

• E) esquerda tem 25px.

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

Desenvolvimento de Sistemas / JavaScript

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

Q164.

Os Padrões Web em Governo Eletrônico, sugerem que o código das páginas web seja organizado nas camadas de conteúdo,

apresentação e comportamento. A recomendação é que a camada de comportamento seja construída utilizando

• A) PHP, ASP ou XML.

• B) CSS ou XSLT.

• C) JavaScript e DOM.

• D) HTML, XHTML, WML ou XML.

• E) JSP, Servlet e XSS.

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



Desenvolvimento de Sistemas / AJAX

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

Q165.

Quando se utiliza AJAX e uma requisição é enviada ao servidor, normalmente, se recebe uma resposta em uma função que

utiliza o evento onreadystatechange e a propriedade readyState, como mostrado abaixo.

function ler() { 

 var xhttp = new XMLHttpRequest(); 

 xhttp.onreadystatechange = function() { 

 if (xhttp.readyState == 

 && xhttp.status == 

 ) { 

   document.getElementById("exibe").innerHTML = xhttp.responseText; 

 } 

} 

Os valores que devem ser colocados nas lacunas I e II para indicar que a requisição terminou e que a resposta está pronta

são, respectivamente,

• A) 3 e 200.

• B) 1 e 80.

• C) 2 e 404.

• D) 4 e 200.

• E) 4 e 404.

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

Desenvolvimento de Sistemas / XML

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO / TST / 2017 / FCC

Q166.

Considere a descrição XSD abaixo.

<xs:element name="funcionario"> 

  <xs:complexType> 

    <xs:attribute name="matricula" type="xs:positiveInteger"/> 

  </xs:complexType> 

</xs:element> 

Trata-se da descrição de um elemento complexo de um arquivo XML, referente a um funcionário com matrícula 4351, criada

com

• A) <funcionario><matricula>4351</matricula></funcionario>

• B) <funcionario matricula="4351"/>

• C) <funcionario id="matricula" value="4351">João</funcionario>

• D) <funcionario name="matricula">4351</funcionario>

• E) <funcionario attribute="matricula">4351</funcionario>



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

Desenvolvimento de Sistemas / Modelagem funcional e de dados

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

Q167.

Existem diversas ferramentas que podem ser utilizadas para a modelagem de bancos de dados relacionais. Duas dessas ferramentas são:

• A) Mozilla e One Note.

• B) Rapid Miner e Tortoise.

• C) Quick Time e Erwin.

• D) One Note e Rapid Miner.

• E) Erwin e DBDesigner.

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

Desenvolvimento de Sistemas / Ambientes e linguagens de programação / Java

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA INFORMáTICA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q168.

Considere o método Java abaixo.

int verifica(int x, int n, int v[]) {

int e = -1, d = n; 

while (e < d - 1) {

int m = (e + d) / 2; 

if (v[m] < x) { 

e = m;

} else { 

d = m;

}

}

return d;

}

O método verifica recebe os valores abaixo para x, n e v[].

x = 98 

n = 6

v[] = {10, 23, 45, 78, 98, 125}

Conclui-se corretamente que

• A) ocorrerá um erro na linha que contém o comando while (e < d - 1) {.

• B) ocorrerá uma exceção do tipo ArrayIndexOutOfBoundsException.

• C) o retorno do método será 4.

• D) ocorrerá um erro na linha que contém o comando if (v[m] < x) {.

• E) o retorno do método será 1.

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

Desenvolvimento de Sistemas / Ambientes e linguagens de programação / Oracle Forms e Reports

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

Q169.

Um Analista de Sistemas do CREMESP é o responsável pelo desenvolvimento de aplicações usando o Oracle Forms 11g. O

Analista afirmou, corretamente, que



• A) todas as versões anteriores do Oracle Forms podem ser atualizadas diretamente para a versão 11g sem terem que passar

pela versão 10.1.2.

• B) quando executado no modo HTTPS, o tráfego entre os processos Forms client e os Forms Server é criptografado usando

o padrão SSL.

• C) quando executado no modo HTTP, o tráfego entre os processos Forms client e os Forms Server não é criptografado.

• D) há mais de uma função que permite que, de dentro do código dos Forms, seja possível saber se um usuário está

conectado no modo HTTP ou HTTPS.

• E) os Forms client têm portabilidade nativa para Java e dispensam totalmente o uso de plug-ins.

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

Desenvolvimento de Sistemas / Servidores de aplicação / Tomcat

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

Q170.

O Tomcat fornece uma série de filtros que podem ser configurados para aplicações web individuais no arquivo

• A) META-INF/context.xml.

• B) WEB-INF/web-filter.xml.

• C) CONFIG-INF/filter.xml

• D) WEB-INF/web.xml.

• E) META-INF/server.xml.

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

Desenvolvimento de Sistemas / Servidores de aplicação / JBoss

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA INFORMáTICA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q171.

Em uma instalação padrão do JBoss Application Server (AS) 7, o diretório que contém a página de boas-vindas do AS é o

• A) standalone.

• B) welcome-content.

• C) appclient.

• D) server-welcome.

• E) bundles.

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

Desenvolvimento de Sistemas / Frameworks Java / EJB

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

Q172.

Em projetos Java EE corporativos baseados em arquitetura cliente-servidor, geralmente executam-se no servidor de aplicação

códigos

• A) Bootstrap.

• B) XML.

• C) EJB.

• D) JavaScript.

• E) jQuery.

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

Desenvolvimento de Sistemas / Frameworks Java / JSF

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

Q173.



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

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

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

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

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

• C) m.getContext().ddMessage();

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

• E) PrimeFaces.setContext(m);

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

Desenvolvimento de Sistemas / Frameworks Java / JPA2

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

Q174.

Em uma aplicação que utiliza JPA e Hibernate, uma classe de entidade do banco de dados possui anotações para mapear

atributos da classe para campos de uma tabela. Estas anotações são inseridas na linha anterior à declaração do atributo.

Considerando que o atributo id da classe tenha sido declarado pela instrução private Long id; para indicar que este

atributo representa a chave primária da tabela, e que é auto incrementável, utilizam-se, respectivamente, as anotações

• A) @PrimaryKey e @GeneratedValue

• B) @Primary e @Append

• C) @Id e @GeneratedValue

• D) @PrimaryKey e @AutoIncrement

• E) @Id e @AutoIncrement

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

Desenvolvimento de Sistemas / Frameworks Java / Hibernate

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

Q175.

Considere o fragmento de código abaixo, que utiliza Hibernate Session, em um ambiente Java ideal.

Query q = getSession().createQuery("from Candidato where nomecandidato = :nomecandidato"); 

q.setString("nomecandidato","João"); 

Nesta consulta, caso o candidato João seja único na tabela do banco de dados, para obter os dados deste candidato em um

objeto da classe Candidato, utiliza-se, na sequência do código, a instrução: Candidato candidato =

• A) (Candidato) q.uniqueResult();

• B) q.getUsuario();

• C) q.getResultAll();

• D) (Candidato) q.getSession().getResult();

• E) q.uniqueResult();

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

Desenvolvimento de Sistemas / Frameworks Java / Java EE



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

Q176.

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

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

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

• A) Contêiner MVC e Contêiner EJB.

• B) Applet Container e Web Container.

• C) Contêiner Web e Contêiner EJB.

• D) Servlet Container e JSP Container.

• E) Application Client Container e Web Container.

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

Desenvolvimento de Sistemas / Frameworks Java / IDE Eclipse

Fonte: ANALISTA DE SISTEMAS - DESENVOLVEDOR / MPE/PB / 2015 / FCC

Q177.

Em relação ao Selenium IDE 2.5.0 é correto afirmar:

• A) O Selenium IDE é um plugin, desta forma pode ser instalado em qualquer navegador, exceto no Firefox.

• B) Como resposta à execução de um script, o Selenium IDE envia suas telas de resultado para até 3 navegadores ao mesmo

tempo.

• C) Para executar um script no Selenium IDE basta clicar no botão Execute Script e todas as ações serão executadas no navegador da preferência do

usuário.

• D) É uma IDE da Microsoft para desenvolvimento de aplicações web utilizando ASP.NET.

• E) Ao final da execução, o Selenium IDE identifica o script com sucesso ou falha. Um script com erro apresenta o indicativo

de qual problema ocorreu na aba de Mensagens.

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

Arquitetura de sistemas / Cliente/servidor

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

Q178.

Uma rede local de computadores foi configurada para utilizar o protocolo LDAP para compartilhar as informações sobre os

usuários dos serviços daquela rede. Considerando o processo de comunicação entre o cliente e o servidor LDAP, a autenticação

da sessão é realizada utilizando a operação

• A) StartTLS.

• B) Request.

• C) StartSec.

• D) Bind.

• E) Extend.

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

Arquitetura de sistemas / Multicamadas

Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA DE SISTEMAS / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q179.

Considere o serviço de páginas web implementado em uma arquitetura de três ou quatro camadas. Nessa arquitetura, o Browser

se localiza na camada de

• A) Apresentação.

• B) Aplicação.

• C) Web.



• D) Serviços.

• E) Negócios.

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

Arquitetura de sistemas / Web service e orientada a serviços (SOA)

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA INFORMáTICA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q180.

Uma das diferenças entre SOA e microserviços é que, enquanto a arquitetura de microserviços usa um sistema de troca de

mensagens mais simples e menos elaborado para comunicação entre serviços, a arquitetura s Oa normalmente integra serviços

de diferentes sistemas usando

• A) Service Integration Bus (SIB).

• B) Thrift API.

• C) Virtual Tunneling Server (VTS).

• D) CORBA API.

• E) Enterprise Service Bus (ESB).

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

Arquitetura de sistemas / Portais corporativos: arquitetura da informação, portlets e RSS

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

Q181.

Um Técnico criou diversos componentes web Java reutilizáveis para agregar nas páginas de um portal, fornecendo informações

na camada de apresentação. A ideia é agregar diversos desses componentes, considerados o núcleo dos serviços de um portal,

para formar uma ou mais páginas. Os componentes criados pelo Técnico são

• A) budgets.

• B) servlets.

• C) facelets.

• D) bootstraps.

• E) portlets.

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

Inglês técnico

Fonte: CONSULTOR TéCNICO LEGISLATIVO - ADMINISTRADOR / CLDF / 2018 / FCC

Q182.

Keep Families Together Act



This bill prohibits an agent or contractor of the Department of Homeland Security, the Department of Justice, or the Department of

Health and Human Services from removing a child who is under the age of 18 and has no permanent immigration status from his or her

parent or legal guardian at or near the port of entry or within 100 miles of the U.S. border unless:

• an authorized state court determines that it is in the child's best interests to be removed;

• a state or county child welfare official with expertise in child trauma and development determines that it is in the child's best

interests to be removed because of abuse or neglect; or

• the Chief Patrol Agent or the Area Port Director authorizes separation based on a documented finding that the child is a

trafficking victim or is at significant risk of becoming a victim, a strong likelihood exists that the adult is not the parent or legal

guardian, or the child is in danger of abuse or neglect.

An agency may not remove a child from a parent or legal guardian solely for the policy goals of deterring migration to the United States

or of promoting immigration law compliance.

The bill sets forth presumptions: (1) in favor of family and sibling unity and parental rights, and (2) that detention is not in the best

interests of families and children.

The Government Accountability Office shall conduct a study of the prosecution of asylum seekers.

(Adapted from: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/3036)

O projeto de lei de que trata o texto

• A) foi aprovado pelo Senado em junho de 2018.

• B) foi encaminhado ao Comitê do Judiciário em junho de 2018.

• C) foi apresentado por uma senadora republicana.

• D) visa diminuir o fluxo migratório para os Estados Unidos.

• E) objetiva reforçar o controle nas fronteiras dos Estados Unidos.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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	Q54.
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da vacância 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da vacância 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da vacância 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/PR / 2017 / FCC




	Q55.
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da remoção e redistribuição 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da remoção e redistribuição 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da remoção e redistribuição 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ESPECIALIDADE: SEGURANçA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q56.
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da substituição 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da substituição 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da substituição 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - CONTADORIA / TRF 3ª / 2016 / FCC




	Q57.
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Do vencimento e da remuneração 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Do vencimento e da remuneração 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Do vencimento e da remuneração 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q58.
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das vantagens 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das vantagens 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das vantagens 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC




	Q59.
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das férias 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das férias 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das férias 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q60.
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das licenças 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das licenças 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das licenças 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q61.
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Dos afastamentos 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Dos afastamentos 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Dos afastamentos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q62.
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Do direito de petição 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Do direito de petição 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Do direito de petição 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q63.
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Dos deveres e proibições 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Dos deveres e proibições 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Dos deveres e proibições 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 15ª / 2013 / FCC




	Q64.
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Da acumulação 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Da acumulação 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Da acumulação 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 9ª / 2015 / FCC




	Q65.
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Das responsabilidades 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Das responsabilidades 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Das responsabilidades 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 5ª / 2013 / FCC




	Q66.
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Das penalidades 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Das penalidades 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Das penalidades 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q67.
	Noções de Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei nº 9.784/99) / Das disposições gerais 
	Noções de Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei nº 9.784/99) / Das disposições gerais 
	Noções de Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei nº 9.784/99) / Das disposições gerais 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q68.
	Noções de Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei nº 9.784/99) / Dos direitos e deveres dos administrados 
	Noções de Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei nº 9.784/99) / Dos direitos e deveres dos administrados 
	Noções de Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei nº 9.784/99) / Dos direitos e deveres dos administrados 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / CLDF / 2018 / FCC




	Q69.
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.429/92 / Das disposições gerais 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.429/92 / Das disposições gerais 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.429/92 / Das disposições gerais 
	Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE TRANSPORTE I - GESTãO PúBLICA / ARTESP / 2017 / FCC




	Q70.
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.429/92 / Dos atos de improbidade administrativa 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.429/92 / Dos atos de improbidade administrativa 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.429/92 / Dos atos de improbidade administrativa 
	Fonte: CONSULTOR TéCNICO LEGISLATIVO - ADMINISTRADOR / CLDF / 2018 / FCC




	Q71.
	Organização e arquitetura de computadores / Dispositivos de entrada e saída; dispositivos de armazenamento (Hard Disk Drives - HDD e Solid State Disks - SSD) 
	Organização e arquitetura de computadores / Dispositivos de entrada e saída; dispositivos de armazenamento (Hard Disk Drives - HDD e Solid State Disks - SSD) 
	Organização e arquitetura de computadores / Dispositivos de entrada e saída; dispositivos de armazenamento (Hard Disk Drives - HDD e Solid State Disks - SSD) 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO, TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 15ª / 2013 / FCC




	Q72.
	Organização e arquitetura de computadores / Periféricos 
	Organização e arquitetura de computadores / Periféricos 
	Organização e arquitetura de computadores / Periféricos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q73.
	Organização e arquitetura de computadores / Memória 
	Organização e arquitetura de computadores / Memória 
	Organização e arquitetura de computadores / Memória 
	Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE TRANSPORTE I - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / ARTESP / 2017 / FCC




	Q74.
	Organização e arquitetura de computadores / Processador, ULA, UC 
	Organização e arquitetura de computadores / Processador, ULA, UC 
	Organização e arquitetura de computadores / Processador, ULA, UC 
	Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / DPE/RR / 2015 / FCC




	Q75.
	Sistemas operacionais: Conceitos e configurações básicas / MS Windows (Vista, 2008 Server, Hyper-V) 
	Sistemas operacionais: Conceitos e configurações básicas / MS Windows (Vista, 2008 Server, Hyper-V) 
	Sistemas operacionais: Conceitos e configurações básicas / MS Windows (Vista, 2008 Server, Hyper-V) 
	Fonte: ASSISTENTE TéCNICO DE DEFENSORIA - ASSISTENTE TéCNICO DE SUPORTE / DPE/AM / 2018 / FCC




	Q76.
	Sistemas operacionais: Conceitos e configurações básicas / Linux (RedHat, SuSE, Xen) 
	Sistemas operacionais: Conceitos e configurações básicas / Linux (RedHat, SuSE, Xen) 
	Sistemas operacionais: Conceitos e configurações básicas / Linux (RedHat, SuSE, Xen) 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q77.
	Sistemas operacionais: Conceitos e configurações básicas / Gerenciamento de sistemas de arquivos locais NTFS, Ext3, Ex4, XFS e sistemas de arquivo remoto CIFS e NFS 
	Sistemas operacionais: Conceitos e configurações básicas / Gerenciamento de sistemas de arquivos locais NTFS, Ext3, Ex4, XFS e sistemas de arquivo remoto CIFS e NFS 
	Sistemas operacionais: Conceitos e configurações básicas / Gerenciamento de sistemas de arquivos locais NTFS, Ext3, Ex4, XFS e sistemas de arquivo remoto CIFS e NFS 
	Fonte: CONSULTOR TéCNICO LEGISLATIVO - INFORMáTICA / Câmara de São Paulo/SP / 2014 / FCC




	Q78.
	Sistemas operacionais: Conceitos e configurações básicas / Administração de usuários, grupos, permissões, controles de acesso / Protocolo LDAP 
	Sistemas operacionais: Conceitos e configurações básicas / Administração de usuários, grupos, permissões, controles de acesso / Protocolo LDAP 
	Sistemas operacionais: Conceitos e configurações básicas / Administração de usuários, grupos, permissões, controles de acesso / Protocolo LDAP 
	Fonte: TéCNICO EM GESTãO - INFORMáTICA / SABESP / 2018 / FCC




	Q79.
	Sistemas operacionais: Conceitos e configurações básicas / Administração de usuários, grupos, permissões, controles de acesso / Active Directory 
	Sistemas operacionais: Conceitos e configurações básicas / Administração de usuários, grupos, permissões, controles de acesso / Active Directory 
	Sistemas operacionais: Conceitos e configurações básicas / Administração de usuários, grupos, permissões, controles de acesso / Active Directory 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - OPERAçõES DE COMPUTADORES / TRE/PR / 2017 / FCC




	Q80.
	Sistemas operacionais: Conceitos e configurações básicas / Gerenciamento de memória 
	Sistemas operacionais: Conceitos e configurações básicas / Gerenciamento de memória 
	Sistemas operacionais: Conceitos e configurações básicas / Gerenciamento de memória 
	Fonte: ANALISTA TECNOLóGICO - ANALISTA DE SUPORTE TéCNICO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q81.
	Sistemas operacionais: Conceitos e configurações básicas / Gerenciamento de processos 
	Sistemas operacionais: Conceitos e configurações básicas / Gerenciamento de processos 
	Sistemas operacionais: Conceitos e configurações básicas / Gerenciamento de processos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - OPERAçõES DE COMPUTADORES / TRE/PR / 2017 / FCC




	Q82.
	Redes de armazenamento de dados / Conceitos de SAN, NAS, DAS 
	Redes de armazenamento de dados / Conceitos de SAN, NAS, DAS 
	Redes de armazenamento de dados / Conceitos de SAN, NAS, DAS 
	Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE TRANSPORTE I - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / ARTESP / 2017 / FCC




	Q83.
	Redes de computadores / Comunicação de dados 
	Redes de computadores / Comunicação de dados 
	Redes de computadores / Comunicação de dados 
	Fonte: ANALISTA DESENVOLVIMENTO GESTãO JúNIOR - CIêNCIAS DA COMPUTAçãO / METRÔ/SP / 2014 / FCC




	Q84.
	Redes de computadores / Meios de transmissão 
	Redes de computadores / Meios de transmissão 
	Redes de computadores / Meios de transmissão 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q85.
	Redes de computadores / Cabeamento estruturado 
	Redes de computadores / Cabeamento estruturado 
	Redes de computadores / Cabeamento estruturado 
	Fonte: ASSISTENTE TéCNICO DE DEFENSORIA - ASSISTENTE TéCNICO DE SUPORTE / DPE/AM / 2018 / FCC




	Q86.
	Redes de computadores / Redes LAN, MAN, WAN 
	Redes de computadores / Redes LAN, MAN, WAN 
	Redes de computadores / Redes LAN, MAN, WAN 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 23ª / 2016 / FCC




	Q87.
	Redes de computadores / Redes sem fio 
	Redes de computadores / Redes sem fio 
	Redes de computadores / Redes sem fio 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q88.
	Redes de computadores / Modelo OSI 
	Redes de computadores / Modelo OSI 
	Redes de computadores / Modelo OSI 
	Fonte: ANALISTA TECNOLóGICO - ANALISTA DE SUPORTE TéCNICO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q89.
	Redes de computadores / Conjunto de Protocolos TCP/IP, IPv4, IPv6 
	Redes de computadores / Conjunto de Protocolos TCP/IP, IPv4, IPv6 
	Redes de computadores / Conjunto de Protocolos TCP/IP, IPv4, IPv6 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q90.
	Redes de computadores / Gerenciamento de redes de computadores / Conceitos, protocolo SNMP 
	Redes de computadores / Gerenciamento de redes de computadores / Conceitos, protocolo SNMP 
	Redes de computadores / Gerenciamento de redes de computadores / Conceitos, protocolo SNMP 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q91.
	Redes de computadores / Gerenciamento de redes de computadores / Qualidade de serviço (QoS) 
	Redes de computadores / Gerenciamento de redes de computadores / Qualidade de serviço (QoS) 
	Redes de computadores / Gerenciamento de redes de computadores / Qualidade de serviço (QoS) 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 23ª / 2016 / FCC




	Q92.
	Redes de computadores / Conceitos de Data Center e Computação nas nuvens 
	Redes de computadores / Conceitos de Data Center e Computação nas nuvens 
	Redes de computadores / Conceitos de Data Center e Computação nas nuvens 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA INFORMáTICA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q93.
	Segurança da Informação / Gestão de segurança da informação 
	Segurança da Informação / Gestão de segurança da informação 
	Segurança da Informação / Gestão de segurança da informação 
	Fonte: ANALISTA TECNOLóGICO - ANALISTA DE NEGóCIOS / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q94.
	Segurança da Informação / Normas de segurança / ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013 
	Segurança da Informação / Normas de segurança / ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013 
	Segurança da Informação / Normas de segurança / ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA INFORMáTICA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q95.
	Segurança da Informação / Normas de segurança / ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013 
	Segurança da Informação / Normas de segurança / ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013 
	Segurança da Informação / Normas de segurança / ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA INFORMáTICA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q96.
	Segurança da Informação / Auditoria de Sistemas 
	Segurança da Informação / Auditoria de Sistemas 
	Segurança da Informação / Auditoria de Sistemas 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / TRE/SP / 2012 / FCC




	Q97.
	Segurança da Informação / Gestão de Riscos / Planejamento, identificação e análise de riscos; identificação de ameaças 
	Segurança da Informação / Gestão de Riscos / Planejamento, identificação e análise de riscos; identificação de ameaças 
	Segurança da Informação / Gestão de Riscos / Planejamento, identificação e análise de riscos; identificação de ameaças 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA INFORMáTICA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q98.
	Segurança da Informação / Gestão de Riscos / Normas ABNT NBR ISO/IEC 27005:2011 
	Segurança da Informação / Gestão de Riscos / Normas ABNT NBR ISO/IEC 27005:2011 
	Segurança da Informação / Gestão de Riscos / Normas ABNT NBR ISO/IEC 27005:2011 
	Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE TRANSPORTE I - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / ARTESP / 2017 / FCC




	Q99.
	Segurança da Informação / Plano de Continuidade de Negócios 
	Segurança da Informação / Plano de Continuidade de Negócios 
	Segurança da Informação / Plano de Continuidade de Negócios 
	Fonte: ANALISTA TECNOLóGICO - ANALISTA DE NEGóCIOS / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q100.
	Segurança da Informação / Ataques a redes de computadores 
	Segurança da Informação / Ataques a redes de computadores 
	Segurança da Informação / Ataques a redes de computadores 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TRE/PR / 2017 / FCC




	Q101.
	Segurança da Informação / Classificação da Informação: papéis e responsabilidades 
	Segurança da Informação / Classificação da Informação: papéis e responsabilidades 
	Segurança da Informação / Classificação da Informação: papéis e responsabilidades 
	Fonte: TECNóLOGO - SISTEMAS / SABESP / 2014 / FCC




	Q102.
	Segurança da Informação / Segurança Física e Operacional 
	Segurança da Informação / Segurança Física e Operacional 
	Segurança da Informação / Segurança Física e Operacional 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TRE/PR / 2017 / FCC




	Q103.
	Segurança da Informação / Sistemas de cópia de segurança: tipos, meios de armazenamento 
	Segurança da Informação / Sistemas de cópia de segurança: tipos, meios de armazenamento 
	Segurança da Informação / Sistemas de cópia de segurança: tipos, meios de armazenamento 
	Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE TRANSPORTE I - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / ARTESP / 2017 / FCC




	Q104.
	Segurança da Informação / Criptografia simétrica e assimétrica 
	Segurança da Informação / Criptografia simétrica e assimétrica 
	Segurança da Informação / Criptografia simétrica e assimétrica 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - OPERAçõES DE COMPUTADORES / TRE/PR / 2017 / FCC




	Q105.
	Segurança da Informação / Certificação e assinatura digital 
	Segurança da Informação / Certificação e assinatura digital 
	Segurança da Informação / Certificação e assinatura digital 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q106.
	Segurança da Informação / Firewall, filtro de conteúdo 
	Segurança da Informação / Firewall, filtro de conteúdo 
	Segurança da Informação / Firewall, filtro de conteúdo 
	Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO EM INFORMáTICA / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q107.
	Segurança da Informação / VPN; NAT 
	Segurança da Informação / VPN; NAT 
	Segurança da Informação / VPN; NAT 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q108.
	Segurança da Informação / Sistema de Prevenção de Intrusões (IPS), Sistema de Detecção de Intrusão (IDS) 
	Segurança da Informação / Sistema de Prevenção de Intrusões (IPS), Sistema de Detecção de Intrusão (IDS) 
	Segurança da Informação / Sistema de Prevenção de Intrusões (IPS), Sistema de Detecção de Intrusão (IDS) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / TRE/PR / 2017 / FCC




	Q109.
	Segurança da Informação / Vírus de computador e outros tipos de malware 
	Segurança da Informação / Vírus de computador e outros tipos de malware 
	Segurança da Informação / Vírus de computador e outros tipos de malware 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / TRE/SP / 2017 / FCC




	Q110.
	Banco de Dados / Banco de dados relacional 
	Banco de Dados / Banco de dados relacional 
	Banco de Dados / Banco de dados relacional 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO/ESPECIALIDADE INFORMáTICA / TRF 4ª / 2014 / FCC




	Q111.
	Banco de Dados / Modelo E-R 
	Banco de Dados / Modelo E-R 
	Banco de Dados / Modelo E-R 
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