
Língua Portuguesa / Ortografia oficial

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

Q1.

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

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

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

escrita.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

espreitavam em qualquer parte.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

decisiva para impulsionar a civilização da época das pinturas rupestres até a viagem dos homens às estrelas.
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Língua Portuguesa / Acentuação gráfica

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

Q2.

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

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

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

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

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

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

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

pacificação dos museus. 

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

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

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

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

mas, desta vez, concebido como um estado letárgico. 

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

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

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

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

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



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

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

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

nossa ilusão da presença mantida e da arte conservada.

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

Atente para as afirmativas abaixo.

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

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

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

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

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

Está correto o que consta em

• A) I, II e III.

• B) I, apenas.

• C) I e III, apenas.

• D) II, apenas.

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

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

Q3.

[Para onde vão as palavras]

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

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

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

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

manter sua posição no século XXI.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• E) Aos frequentadores da internet ( atrair) sobretudo o volume de informações que nela circulam.
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Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - SECRETáRIO / CLDF / 2018 / FCC

Q4.



Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei num trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu

conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros, e acabou recitando-me

versos. A viagem era curta, e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado,

fechei os olhos três ou quatro vezes; tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso.

– Continue, disse eu acordando.

– Já acabei, murmurou ele.

– São muito bonitos.

Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do gesto; estava amuado. No dia seguinte entrou a

dizer de mim nomes feios, e acabou alcunhando-me Dom Casmurro. Os vizinhos, que não gostam dos meus hábitos reclusos e

calados, deram curso à alcunha, que afinal pegou. Nem por isso me zanguei. Contei a anedota aos amigos da cidade, e eles, por

graça, chamam-me assim, alguns em bilhetes: “Dom Casmurro, domingo vou jantar com você.” – “Vou para Petrópolis, dom

Casmurro; a casa é a mesma da Renânia; vê se deixas essa caverna do Engenho Novo, e vai lá passar uns quinze dias comigo.” –

“Meu caro dom Casmurro, não cuide que o dispenso do teatro amanhã; venha e dormirá aqui na cidade; dou-lhe camarote, dou-lhe

chá, dou-lhe cama; só não lhe dou moça.

Não consultes dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado

e metido consigo. Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo. Tudo por estar cochilando! Também não achei melhor título

para a minha narração; se não tiver outro daqui até ao fim do livro, vai este mesmo. O meu poeta do trem ficará sabendo que não lhe

guardo rancor. E com pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Há livros que apenas terão isso dos seus

autores; alguns nem tanto.

(ASSIS, Machado de. Dom Casmurro. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 79-80.)

− Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo.

(6º parágrafo)

− O meu poeta do trem ficará sabendo que não lhe guardo rancor. (6º parágrafo)

Os pronomes destacados referem-se, respectivamente, a

• A) dicionários, Casmurro e rancor.

• B) vizinhos, Casmurro e poeta.

• C) dicionários, Casmurro e poeta.

• D) vizinhos, sentido e rancor.

• E) dicionários, sentido e poeta.
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Língua Portuguesa / Emprego de tempos e modos verbais

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - SECRETáRIO / CLDF / 2018 / FCC

Q5.

Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei num trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu

conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros, e acabou recitando-me

versos. A viagem era curta, e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado,

fechei os olhos três ou quatro vezes; tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso.

– Continue, disse eu acordando.

– Já acabei, murmurou ele.

– São muito bonitos.

Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do gesto; estava amuado. No dia seguinte entrou a

dizer de mim nomes feios, e acabou alcunhando-me Dom Casmurro. Os vizinhos, que não gostam dos meus hábitos reclusos e

calados, deram curso à alcunha, que afinal pegou. Nem por isso me zanguei. Contei a anedota aos amigos da cidade, e eles, por

graça, chamam-me assim, alguns em bilhetes: “Dom Casmurro, domingo vou jantar com você.” – “Vou para Petrópolis, dom

Casmurro; a casa é a mesma da Renânia; vê se deixas essa caverna do Engenho Novo, e vai lá passar uns quinze dias comigo.” –

“Meu caro dom Casmurro, não cuide que o dispenso do teatro amanhã; venha e dormirá aqui na cidade; dou-lhe camarote, dou-lhe

chá, dou-lhe cama; só não lhe dou moça.

Não consultes dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado

e metido consigo. Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo. Tudo por estar cochilando! Também não achei melhor título

para a minha narração; se não tiver outro daqui até ao fim do livro, vai este mesmo. O meu poeta do trem ficará sabendo que não lhe

guardo rancor. E com pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Há livros que apenas terão isso dos seus

autores; alguns nem tanto.

(ASSIS, Machado de. Dom Casmurro. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 79-80.)



O verbo destacado deve sua flexão ao termo sublinhado em:

• A) No dia seguinte entrou a dizer de mim nomes feios, e acabou alcunhando-me Dom Casmurro (5º parágrafo)

• B) Os vizinhos, que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados, deram curso à alcunha, que afinal pegou (5º parágrafo)

• C) Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo (6º parágrafo)

• D) Meu caro dom Casmurro, não cuide que o dispenso do teatro amanhã (5º parágrafo)

• E) E com pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua (6º parágrafo)

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q6.

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

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

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

escrita.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

espreitavam em qualquer parte.

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

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

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

• A) é constituída.

• B) são constituídas.

• C) constituíam-se.

• D) era constituída.

• E) tinham constituído.
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Língua Portuguesa / Concordância nominal e verbal

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

Q7.

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

(poder) ser uma das inscrições mais antigas do

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

de argila

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



(compor) a

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

fragmentos encontrados no Egito.

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

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

na ordem dada:

• A) poderia - seria - teria composto

• B) pudessem - seriam - teria composto

• C) poderia - fosse - tenham composto

• D) podia - fosse - tinham composto

• E) pudessem - seria - tenha composto
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Fonte: TéCNICO EM ENFERMAGEM / Prefeitura de Macapá/AP / 2018 / FCC

Q8.

A influência da cultura na formação do cidadão

Os costumes, a música, a arte e, principalmente, o modo de pensar e agir fazem parte da cultura de um povo e devem ser pre-

servados para que nunca se perca a singularidade do coletivo.

Durante muito tempo, o termo cultura foi estudado e acabou sendo dividido em algumas categorias. Cultura segundo a

filosofia: conjunto de manifestações humanas, de interpretação pessoal, que condizem com a realidade. Cultura segundo a

antropologia: soma dos padrões aprendidos, e que foram desenvolvidos pelo ser humano.

Por ser um agente forte de identificação pessoal e social, a cultura de um povo se caracteriza como um modelo comporta-

mental, integrando segmentos sociais e gerações à medida que o indivíduo se realiza como pessoa e expande suas potencialidades.

(Adaptado de: ALMEIDA, Heraldo. www.diariodoamapa.com.br)

Atendendo às regras de regência e preservando-se o sentido do texto, em linhas gerais, os dois-pontos, no segundo parágrafo,

estarão corretamente substituídos por

• A) corresponde a

• B) é resultante de

• C) conforma-se sob

• D) é compatível em

• E) confronta-se entre
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Língua Portuguesa / Ocorrência de crase

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - SECRETáRIO / CLDF / 2018 / FCC

Q9.

“A primeira marca do príncipe soberano é o poder de dar lei a todos em geral, e a cada em particular. Mas isso não basta, e é

necessário acrescentar: sem o consentimento de maior nem igual nem menor que ele.” “O soberano de uma República, seja ele

uma assembleia ou um homem, não está absolutamente sujeito

leis civis. Pois tendo o poder de fazer ou desfazer as

leis, pode, quando lhe apraz, livrar-se dessa sujeição revogando as leis que o incomodam e fazendo novas.”

A primeira destas frases é do francês Jean Bodin (1576). A segunda é de Thomas Hobbes (1651). Ambos conferem ao

Príncipe legítimo uma potência (potestas) tal que o exercício do seu poder acha-se, como se vê, liberto de toda norma ou

regra. E, para medirmos a inovação assim introduzida, basta recorrermos



frase de um teólogo do século XII: “A

diferença entre o príncipe e o tirano é que o príncipe obedece à Lei e governa

seu povo em conformidade com o

Direito.”

(Adaptado de: LEBRUN, Gérard. O que é poder. Tradução de Renato Janine Ribeiro e Silvia Lara. São Paulo: Brasiliense, 1995, p. 28-29.)

Preenchem corretamente as lacunas I, II e III do texto, na ordem dada:

• A) às – à – o

• B) às – a – ao

• C) as – à – ao

• D) às – a – o

• E) as – à – o
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Língua Portuguesa / Pontuação

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

Q10.

[Para onde vão as palavras]

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

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

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

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

manter sua posição no século XXI.

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

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

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

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

Está plenamente adequada a pontuação da seguinte frase:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Matemática e Raciocínio Lógico
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Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q11.



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

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

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

escrita.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

espreitavam em qualquer parte.

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

Considere as afirmativas abaixo.

I. No segmento ... e os milhares de perigos que os espreitavam em qualquer parte (final do texto), o elemento sublinhado

refere-se a “perigos”.

I I . Em ... aquela dimensão da existência que, embora nunca tenha tido chance de se realizar, foi de alguma forma vivida...

(3º parágrafo), as vírgulas isolam um segmento de valor concessivo.

I I I . Em Os contos, as histórias inventadas, davam mais vida aos nossos ancestrais... (2º parágrafo), as vírgulas isolam o

predicativo do sujeito.

Está correto o que consta de

• A) I, I I e I I I .

• B) I e I I , apenas.

• C) I e I I I , apenas.

• D) I I , apenas.

• E) I I e I I I , apenas.
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Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA AUDITORIA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q12.

[Um documentário britânico]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reportagem e fizeram outra.

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

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

frase:



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

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

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

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

• E) Ao barraco pobre pode corresponder a força do palácio interior = mostra-se análoga a investida
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Q13.

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

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

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

escrita.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

espreitavam em qualquer parte.

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

Considere as afirmativas abaixo.

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

transformar fantasia em realidade.

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

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

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

Está correto o que consta de

• A) I e I I I , apenas.

• B) I I e I I I , apenas.

• C) I e I I , apenas.

• D) I, I I e I I I .

• E) I, apenas.
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Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder hierárquico

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

Q14.

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

exemplo

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

competentes, e em substituição a estes.



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

condutas, atos e negócios expressamente previstos em lei.

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

como decorrência da relação de hierarquia.

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

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

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

de atos não só pelos funcionários efetivos, mas por todos os demais administrados em geral.
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Q15.

O poder disciplinar

• A) é sempre vinculado.

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

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

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

• E) vincula-se ao poder hierárquico, um reduzindo-se ao outro, haja vista que o primeiro é mais amplo que o segundo.
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Q16.

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

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

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

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

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

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

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

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

iniciativa privada a execução das referidas utilidades.

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

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

conceito, alternativamente.
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Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / CLDF / 2018 / FCC

Q17.

Considerando um ato administrativo o qual, contaminado por vício, tornou-se ilegal, ressalvada a apreciação judicial e

respeitados os direitos adquiridos, a Administração

• A) não pode anulá-lo, já que seus efeitos são regulares.

• B) pode revogá-lo, por motivo de conveniência ou oportunidade.

• C) pode anulá-lo, porque dele não se originam direitos.

• D) pode revogá-lo, porque dele se originam direitos.

• E) não pode anulá-lo, porque dele não se originam direitos.
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Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Anulação, revogação e convalidação

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - SECRETáRIO / CLDF / 2018 / FCC

Q18.

Determinado ente público realizou uma licitação para a contratação de fornecimento de merenda nas unidades escolares. O

administrador público responsável pela secretaria que promoveu a licitação soube que o licitante vencedor do certame era seu

desafeto político. Indicando a superveniência de fato que teria tornado desnecessário o contrato, revogou a licitação. O ano

letivo foi iniciado sem que o fornecimento de merenda estivesse equacionado, razão pela qual a administração iniciou outro

procedimento licitatório. O ato de revogação praticado pelo administrador

• A) pode ser questionado judicialmente, sob a alegação de desvio de finalidade, demonstrando que sua edição se fundava em

motivo diverso daquele externado.

• B) não pode ser revisto, considerando que se inseriu no âmbito da discricionariedade administrativa, que não admite controle

externo.

• C) possui vício, considerando que deveria ter sido anulada a licitação.

• D) deve ser impugnado judicialmente, por vício de motivação, ensejando a anulação.

• E) possui vício de finalidade, podendo ser revogado, determinando-se o reaproveitamento do procedimento de licitação.
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Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q19.

Os atos administrativos vinculados, quando editados pela Administração pública com vícios,

• A) são nulos caso apresentem vícios de legalidade, o que impede o aproveitamento dos mesmos e dos direitos deles

decorrentes.

• B) podem ensejar convalidação, como nos casos de vícios de finalidade e objeto, desde que seja materialmente possível a

recomposição da situação ao status anterior à edição dos mesmos.

• C) podem ser convalidados no caso de serem sanáveis os vícios de legalidade que o maculam, como, por exemplo, em se

tratando de vício de forma.

• D) não admitem convalidação, instituto típico e exclusivo dos atos discricionários, na medida em que compreendem juízo de

oportunidade e conveniência pelo administrador.

• E) devem ser editados pelas autoridades competentes, estabelecidas na lei específica que autorizou a edição dos atos, o que

impede o exercício da convalidação, pois significaria alteração de lei por meio de ato administrativo.
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Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q20.

Diante de um edital de licitação publicado, em relação ao qual foi divulgada notícia de restrição à competição,

• A) o Poder Judiciário, provocado ou de ofício, deve determinar a suspensão do procedimento para prévio exame.

• B) o Tribunal de Contas pode suspender o certame, para regular exame prévio do edital, recomendando os ajustes

necessários para a regularização do instrumento convocatório.

• C) cabe aos potenciais interessados a impugnação do mesmo, não se admitindo revisão de ofício.

• D) é prescindível a suspensão do procedimento pela Administração, tendo em vista que o exame do instrumento antes de

conclusão do certame não pode interferir na possibilidade de sua anulação, que deve ser posterior à contratação.

• E) não é exigível do poder público a suspensão do procedimento, tendo em vista que tanto o Poder Judiciário quanto o

Tribunal de Contas somente podem determinar a retificação do certame em decisão final.

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

Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei no 8.666/93 / Objeto
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Q21.

A contratação de serviços de vigilância ou de limpeza possui em comum a

• A) possibilidade de prorrogação dos contratos por prazos iguais e sucessivos, independente de limites, desde que

demonstrado que os valores praticados são compatíveis com os praticados no mercado.

• B) possibilidade de contratação mediante realização de pregão, dada sua natureza comum e possibilidade de descrição

objetiva das atividades necessárias.

• C) obrigatoriedade do prazo de contratação não exceder um exercício financeiro, salvo se houver comprovação, por ocasião

da licitação, da efetiva existência de recursos para fazer frente às despesas de todos os anos de vigência.

• D) impossibilidade de contratação mediante dispensa de licitação, admitida apenas a inexigibilidade do certame nos casos de

singularidade dos serviços a serem contratados.

• E) configuração da natureza jurídica de contrato administrativo, não incidindo, contudo, as prerrogativas da Administração

inerentes aos ajustes daquela natureza, como possibilidade de rescisão administrativa unilateral.
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Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q22.

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

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

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

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

mercado, cabendo dispensa de licitação.

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

atenda melhor às suas necessidades.

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

proveniente de outro órgão da mesma esfera de governo.

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

locação, observada a legislação civil e comercial.

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

hipótese de dispensa ou inexigibilidade.
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Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC

Q23.

Donatello, autoridade competente, exigiu a prestação de garantia em um determinado contrato administrativo celebrado para

contratação de obra pública. Em conformidade com a Lei nº 8.666/1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição

Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências,

• A) caberá à Administração optar por uma das seguintes modalidades de garantia: caução em dinheiro ou em títulos da dívida

pública, seguro-garantia ou fiança bancária, desde que tal exigência esteja prevista no instrumento convocatório.

• B) caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: caução em dinheiro ou em títulos da dívida

pública, seguro-garantia ou fiança bancária, desde que tal exigência esteja prevista no instrumento convocatório.

• C) a garantia deverá ser dada obrigatoriamente por meio de caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública,

independentemente de tal exigência estar prevista no instrumento convocatório.

• D) a garantia deverá ser dada obrigatoriamente por meio de seguro-garantia, independentemente de tal exigência estar

prevista no instrumento convocatório.

• E) a garantia deverá ser dada obrigatoriamente por meio de fiança bancária, independentemente de tal exigência estar

prevista no instrumento convocatório.
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Q24.

O ato final do procedimento de licitação, que atribui ao vencedor o objeto do certame denomina-se

• A) homologação, a partir da qual inicia-se a contagem do prazo para lavratura do competente contrato.

• B) adjudicação, a partir de quando se torna exigível o direito subjetivo do licitante vencedor à assinatura do contrato.

• C) declaração e homologação do vencedor, que embora não confira direito subjetivo à contratação, permite que o licitante

classificado em primeiro lugar seja o único contratado possível para o objeto da licitação.

• D) ratificação, que resulta na publicação do resultado do certame nos diários oficiais e jornais de grande circulação, em

observância ao princípio da publicidade.

• E) adjudicação, que identifica aquele que deverá ser contratado no momento em que a Administração pública convocá-lo a

lavrar o respectivo contrato, observadas as disposições do edital.
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Q25.

Considere que a Administração pública necessite adquirir cartuchos de impressora para diversos órgãos administrativos, a fim

de assegurar a reposição de tais itens com regularidade, evitando o constante desabastecimento verificado em função dos

prazos envolvidos nos procedimentos licitatórios a cargo de cada órgão para as aquisições correspondentes. Considerando a

legislação e normatização aplicável, uma das soluções juridicamente cabíveis seria

• A) a adoção da modalidade convite, mais célere e que poderá ser adotada, a critério da Administração, independentemente

do valor das aquisições.

• B) a contratação direta, com dispensa de licitação, em razão da natureza comum dos serviços, desde que observados os

preços de mercado.

• C) a adoção do sistema de registro de preços, com possibilidade de adesão de diferentes órgãos e entidades da

Administração.

• D) a adoção de chamamento público, com cadastramento de fornecedores locais por ordem de preço ofertado, mediante

pregão eletrônico.

• E) a contratação direta, com inexigibilidade de licitação, em face das circunstâncias singulares envolvidas, em que a

competição não beneficia a Administração.
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Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei no 8.666/93 / Pregão presencial e eletrônico; Lei no 10.520/2002;

Decreto no 5.450, de 31 de maio de 2005

Fonte: TéCNICO ÁREA ADMINISTRATIVA / DPE/RS / 2017 / FCC

Q26.

Quando a Administração pública decide realizar um pregão presencial, deve observar não só as regras procedimentais, mas

também os direitos e deveres dos licitantes, estes podem exigir a

• A) celebração do contrato na mesma sessão em que adjudicado o objeto ao vencedor do certame.

• B) inversão de fases, para que a licitação seja iniciada com a habilitação, a fim de excluir os licitantes que sabidamente não

preencheriam os requisitos para prosseguir no certame.

• C) adoção do critério de técnica e preço para julgamento das propostas quando os serviços a serem contratados, embora de

natureza comum, envolvam também atividades de engenharia.

• D) participação de todos os licitantes da fase de disputa de lances, se assim for solicitado antes do início da sessão, mediante

requerimento escrito.

• E) concessão de prazo de três dias para interposição de recurso após a declaração do vencedor.
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Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei no 8.666/93 / Características do contrato administrativo

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

Q27.



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

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

firmados:

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

não realização do certame sob esse fundamento.

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

nº 8.666/1993.

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

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

privado.

• E) necessidade de formalização de alteração contratual de valor ou objeto, desde que mantida a finalidade da avença.
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Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei no 8.666/93 / Formalização e fiscalização do contrato

Fonte: TéCNICO ÁREA ADMINISTRATIVA / DPE/RS / 2017 / FCC

Q28.

Em um convênio firmado entre entes integrantes da Administração direta e indireta da mesma esfera, para instalação de um

centro de treinamento esportivo para menores carentes,

• A) devem ser estabelecidas as atribuições das partes e os valores que serão desembolsados para execução das mesmas,

com eventuais repasses de verbas, vedada remuneração entre os convenentes e sujeito o instrumento e seus subscritores

à fiscalização do Tribunal de Contas.

• B) pode ser estabelecida remuneração moderada, para suprir as despesas que o ente responsável pela execução das tarefas

terá com as obras e a manutenção, não sendo sindicável pelo Tribunal de Contas em razão de não se tratar de contrato

administrativo.

• C) somente cabe fiscalização do Tribunal de Contas no caso de haver remuneração entre os convenentes, sem prejuízo dos

repasses de verba para custeio das despesas, mantida, sob todos os aspectos, a verificação do Poder Judiciário.

• D) há irregularidade, tendo em vista que o convênio se presta a ajuste de vontades convergentes, mas não admite o estabelecimento de atribuições materiais

para as partes que envolvam efetivo desembolso por estas em função de contratações

paralelas.

• E) a licitação de eventuais obras deve ser feita pela Administração direta central, vedado que o seja pelos entes da Administração indireta, em razão da

maior higidez financeira e como forma de garantir o cumprimento do plano de trabalho

anexo ao instrumento.
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Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei no 8.666/93 / Aspectos orçamentários e financeiros da execução do

contrato; Equilíbrio econômico-financeiro; Alteração do objeto

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q29.

A possibilidade de alteração de um contrato administrativo que foi firmado após regular procedimento licitatório

• A) é exclusiva e restrita ao poder público contratante, cabendo ao contratado submeter-se às majorações ou reduções de

objeto e de valores, podendo apenas exigir a manutenção do reequilíbrio econômico-financeiro.

• B) deve ser analisada sob o prisma qualitativo ou quantitativo, neste último caso estabelecidos expressamente na lei

percentuais legais distintos para majoração ou supressão do valor do contrato cuja aceitação é obrigatória pelo contratado.

• C) pode se dar por iniciativa de qualquer das partes, desde que concorde a outra e mantido o equilíbrio econômico-financeiro

da avença.

• D) pode se dar somente nas hipóteses de ocorrência de evento extraordinário, imprevisível e que acarrete desequilíbrio

significativo no contrato.

• E) não demanda concordância do contratado, pois a recusa deste enseja rescisão contratual unilateral, com a necessária

imposição de sanções ao discordante.
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Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei no 8.666/93 / Sanção administrativa

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



Q30.

Considere a seguinte situação hipotética: a União Federal celebrou contrato administrativo com a empresa Obras S.A. para a

construção de importante obra pública. Nos termos da Lei nº 8.666/1993, executado o contrato, o seu objeto será recebido,

provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas

partes em até

• A) 5 dias da comunicação escrita ou verbal da contratada.

• B) 30 dias da comunicação escrita da contratada.

• C) 15 dias da comunicação escrita da contratada.

• D) 10 dias da comunicação escrita ou verbal da contratante.

• E) 45 dias da comunicação escrita da contratante.
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Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos / Lei no 8.666/93 / Garantia contratual

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

Q31.

A empresa WTW celebrou contrato administrativo com a

União Federal, prestando garantia contratual no valor de

dois milhões de reais. Em razão de atraso injustificado na

execução contratual, a empresa foi condenada, após o

devido processo administrativo, à multa no importe de três

milhões de reais, além de outras sanções. Nos termos da

Lei nº 8.666/1993, a multa fixada

• A) será descontada da garantia e considerada extinta,

pois não pode superar o valor da garantia contratual.

• B) será descontada da garantia e, ainda, de eventuais

pagamentos devidos à empresa contratada.

• C) é absolutamente irregular, vez que não pode ser

fixada em valor superior à garantia contratual.

• D) não pode ser descontada da garantia, devendo ser

paga ou descontada de eventuais pagamentos devidos à empresa contratada.

• E) deverá, obrigatoriamente, ser cobrada judicialmente,

por ser hipótese específica que somente comporta

tal alternativa de cobrança.
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Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Cargo, emprego e função públicos

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

Q32.

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

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

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

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

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

serem preenchidas por pessoas com deficiência.

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

conveniência e oportunidade da autoridade competente.

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

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

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

pessoas com deficiência.

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

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

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

Q33.

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

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

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

• C) ocorrerá com a posse.

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

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

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

Q34.

Considere os itens abaixo.

I. Crime contra a Administração pública.

II. Improbidade administrativa.

III. Aplicação irregular de dinheiros públicos.

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

V. Corrupção.

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

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

público federal, os indicados nos itens

• A) III, IV e V, apenas.

• B) II, III e IV, apenas.

• C) I, II, III, IV e V.

• D) II, III, IV e V, apenas.

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

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

Q35.

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

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

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

termos da Lei nº 8.112/1990,

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

interesse da Administração.



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

devendo a servidora obrigatoriamente permanecer em Cuiabá.

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

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

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

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 19ª / 2011 / FCC

Q36.

O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo ou função de direção ou chefia ou de cargo de Natureza Especial, quando o afastamento ou

impedimento legal do titular for

• A) de vinte e cinco dias consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva substituição que atingirem o referido período.

• B) de vinte dias consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva substituição que atingirem o referido período.

• C) superior a trinta dias consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva substituição que excederem o referido período.

• D) superior a quinze dias consecutivos, ou seja, a partir do décimo sexto dia fará jus à retribuição, paga na proporção dos dias de efetiva substituição que

excederem o referido período.

• E) de vinte dias, ainda que não consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva substituição que atingirem o referido período.
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Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Do

vencimento e da remuneração

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

Q37.

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

remuneração, que se distinguem

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

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

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

remuneração total do servidor.

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

zatório.

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

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

vantagens

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

Q38.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Q39.

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

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

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

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

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

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

do servidor.

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

autoridade máxima do órgão ou entidade.

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

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

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

Q40.

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

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

Lei nº 8.112/1990, se insere(m):

I. Estar o servidor no curso de estágio probatório.

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

III. Razões de conveniência da Administração.

Está correto o que se afirma em

• A) I, II e III.

• B) II, apenas.

• C) II e III, apenas.

• D) I e III, apenas.

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

afastamentos

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

Q41.

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

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

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

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

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

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



• E) poderá ser compensada a critério da chefia mediata, sendo assim considerada como efetivo exercício.
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Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Do direito de

petição

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

Q42.

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

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

pedido de reconsideração, os efeitos dessa decisão

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

• B) não retroagem, produzindo efeitos ex nunc.

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

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

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

proibições

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

Q43.

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

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

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

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

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

Ronaldo

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

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

defesa.

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

mencionados.

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

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

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

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

Q44.

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

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

referida vedação. Segundo o texto da referida lei,

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

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

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

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

deliberação coletiva, regra que não admite exceção.

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

matérias entre os vínculos mantidos com a Administração.



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

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

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

vínculos de natureza efetiva.

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

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

responsabilidades

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

Q45.

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

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

que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros na forma

• A) culposa ou dolosa, omissiva ou comissiva.

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

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

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

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

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

Q46.

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

Região, foi procurado pelo particular Saulo que solicitou ao

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

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

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

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

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

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

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

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

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

administrativa.

• E) incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 8 anos.

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

Noções de Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei no 9.784/99) / Das disposições gerais

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

Q47.

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

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

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

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

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

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

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

disciplinar.

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

autonomia e independência dos entes que a integram.



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

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

assim garantir o adequado contraditório.

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

Noções de Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei no 9.784/99) / Dos direitos e deveres dos administrados

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

Q48.

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

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

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

autoria e materialidade restaram suficientemente comprovadas, Pedro

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

prontuário.

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

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

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

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

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

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

Q49.

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

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

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

• A) dano ao erário.

• B) conduta dolosa.

• C) beneficiamento de terceiros.

• D) conduta meramente culposa.

• E) enriquecimento sem causa do Poder Público.
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Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.429/92 / Dos atos de improbidade administrativa

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC

Q50.

Danilo exerce cargo de agente público da Administração direta federal transitoriamente e sem remuneração. Em razão desse

cargo, utilizou, em serviço particular, veículo de propriedade de empresa incorporada ao patrimônio público. Diante dessa

situação, em conformidade com a Lei Federal nº 8.429/1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos

casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato e dá outras providências, o ato praticado por Danilo

• A) constitui improbidade administrativa, não importando enriquecimento ilícito, já que não aufere a ele vantagem patrimonial.

• B) não constitui improbidade administrativa, pois exerce o cargo de agente público transitoriamente.

• C) não constitui improbidade administrativa, pois exerce o cargo de agente público sem remuneração.

• D) não constitui improbidade administrativa, pois não aufere a ele vantagem patrimonial.

• E) constitui improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito.
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Noções de Direito Administrativo / Princípios básicos



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

Q51.

Os princípios da legalidade, moralidade, eficiência, dentre outros, informam a atuação da Administração pública, servindo também de parâmetro para o controle

de seus atos. O Tribunal de Contas, no exercício desse controle, fiscaliza os atos da

Administração pública sob o prisma da

• A) legalidade, exclusivamente, considerando que não lhe é dado analisar as razões de mérito dos atos e contratos celebrados.

• B) supremacia do interesse público, pois a atuação da Administração pública, quando diante dos interesses privados, sempre

se sobrepõe, o que lhe permite a adoção de medidas e realização de atos não expressamente previstos em lei ou contrato.

• C) moralidade e legalidade, não lhe sendo permitido, contudo, nenhuma atuação para suspender atos praticados pela Administração pública.

• D) economicidade dos atos e negócios praticados pela Administração pública, o que envolve análise de mérito, ainda que

devam ser respeitados os parâmetros do que constitui essencialmente o juízo discricionário legítimo.

• E) discricionariedade, diante da existência de vícios de legalidade, o que possibilita a sustação de atos praticados pela

Administração pública, independentemente dos resultados obtidos.
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Noções de Gestão Pública / Processo organizacional: planejamento, direção, comunicação, controle e avaliação

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

Q52.

Entre as atividades inerentes à atuação do administrador, insere-se a de direção ou coordenação, que envolve, necessariamente, a comunicação. Nesse

contexto, o mecanismo que constitui uma forma simples para coordenar as atividades da organização, podendo ser formal ou informal, pautado pela

comunicação entre os responsáveis pelas atividades para obter o equilíbrio entre as quantidades, tempos de produção e direções a serem seguidas,

denomina-se

• A) ajuste espontâneo.

• B) matriz de responsabilidades.

• C) diagrama de Pareto.

• D) condução forçada.

• E) planejamento tático.
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Noções de Gestão Pública / Gestão Estratégica / Excelência nos serviços públicos, Gestão estratégica do Poder Judiciário brasileiro, ferramentas de

análise para gestão e planejamento estratégico, tático e operacional

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - SEGURANçA / TRT 15ª / 2018 / FCC

Q53.

Atenção: As questões referem-se ao conteúdo programático de Administração Pública.

A expectativa da sociedade de que a gestão pública seja eficiente, eficaz e efetiva pode ser atendida, no que concerne à

I. eficiência, pelo uso racional dos recursos disponíveis e sua otimização.

II. eficácia, pela disponibilização à população das ações e serviços nos prazos demandados.

III. efetividade, pelo controle de legalidade da atuação da Administração.

Está correto o que consta APENAS de

• A) II.

• B) I e III.



• C) II e III.

• D) I.

• E) I e II.

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

Noções de Gestão Pública / Balanced scorecard

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q54.

O Balanced Scorecard- BSC é uma metodologia que prioriza o equilíbrio organizacional a partir das perspectivas:

I. financeira.

II. dos processos internos.

III. dos clientes.

IV. do aprendizado e crescimento.

V . dos fatores exógenos.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I,II,III e IV.

• B) I,III e V .

• C) I,II, III e V .

• D) I e III.

• E) II e III.
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Noções de Gestão Pública / Estratégias

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONTABILIDADE / TRT 2ª / 2018 / FCC

Q55.

O planejamento estratégico de gestão de pessoas refere-se à maneira como a função de Gestão de Pessoas pode contribuir

para o alcance dos objetivos organizacionais e, simultaneamente,

• A) estimular e cocriar a cultura organizacional.

• B) favorecer e incentivar o alcance dos objetivos individuais dos funcionários.

• C) contribuir e participar de temas voltados para a perenidade da empresa.

• D) favorecer e estimular a prática dos processos de qualidade.

• E) incentivar e contribuir para ampliar a participação dos clientes no processo produtivo.
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Noções de Gestão Pública / Indicadores de gestão

Fonte: AGENTE DE FISCALIZAçãO à REGULAçãO DE TRANSPORTE - TéCNICO EM CONTABILIDADE/ADMINISTRAçãO / ARTESP / 2017 / FCC

Q56.

Os objetivos e indicadores da perspectiva do cliente, a serem atendidos por processos excelentes de gestão operacional, podem

ser extraídos do seguinte quadro:



A correlação correta entre as colunas é:

• A) 1Y; 2W; 3X; 4Z.

• B) 1Z; 2W; 3X; 4Y.

• C) 1Y; 2X; 3W; 4Z.

• D) 1W; 2Z; 3Y; 4X.

• E) 1Z; 2X; 3W; 4Y.
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Noções de Gestão Pública / Gestão de projetos

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC

Q57.

Entre as metodologias e ferramentas utilizadas para gerenciamento de projetos, a PERT – Program Evaluation and Review Technique,

que possui natureza probabilística,

• A) estima a probabilidade de êxito de um projeto de forma diretamente proporcional ao caráter estratégico a ele atribuído pela

organização.

• B) avalia a probabilidade, em cada projeto, de ações determinadas sofrerem atrasos, o que não compromete, contudo, o

prazo final.

• C) identifica a probabilidade de êxito de um projeto, ponderando o número de projetos implementados simultaneamente na

organização, em face da limitação da força de trabalho.

• D) considera que cada projeto possui uma sequência própria de etapas e ações, ponderando a probabilidade de falhas em

cada uma delas e eliminando as mais críticas.

• E) estima o tempo de conclusão do projeto por meio da média ponderada de diferentes estimativas de tempo: otimista,

pessimista e provável.
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Noções de Gestão Pública / Gestão por competências

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

Q58.

Suponha que determinada empresa, integrante da Administração pública federal, que atua no mercado em regime de competição, pretenda implementar

metodologia de gestão de pessoas por competências. Para tanto, uma das etapas fundamentais

que referida empresa precisa aplicar corresponde a

• A) instituição de programas de desligamento incentivado para redução do quadro e otimização da mão de obra remanescente.

• B) indicação das lacunas (gaps) entre a posição atualmente ocupada pela empresa no mercado concorrencial e aquela que

almeja atingir.



• C) mapeamento das competências existentes em outras empresas potencialmente competidoras e captação de especialistas.

• D) treinamento dos gerentes ou líderes da empresa para aplicação dos métodos de gestão de Tecnologia da Informação − TI

próprios dessa metodologia.

• E) identificação das competências técnicas e comportamentais necessárias para a realização das atividades executadas em

cada um dos postos de trabalho de entidade.
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Noções de Gestão Pública / Governança e governabilidade: administração gerencial; gestão pública eficiente, eficaz e efetiva; PDCA, monitoramento

e avaliação

Fonte: AUDITOR CONSELHEIRO SUBSTITUTO / TCM/GO / 2015 / FCC

Q59.

O modelo de excelência em gestão da FNQ − Fundação

Nacional da Qualidade, aplicável às organizações públicas

e privadas, preconiza um conjunto de fundamentos de

excelência em gestão, tendo como referência as organizações de excelência em nível mundial. Constitui um

desses fundamentos:

• A) Reengenharia: significa redesenhar os processos

existentes, com mapeamento das melhorias necessárias à satisfação do usuário.

• B) Liderança: examina o sistema de liderança da organização e o comprometimento pessoal dos membros

da direção no estabelecimento e disseminação de

princípios que promovam a cultura da excelência.

• C) Perspectiva instrumental: construção da comunicação por todos os envolvidos, resultando da interação

entre atores, seus meios e suas particularidades.

• D) Visão de futuro: compreensão dos fatores que afetam a organização, seu ecossistema e o ambiente

externo no curto e no longo prazo, visando à sua perenização.

• E) Abordagem sistêmica: exame da organização e

identificação dos processos de agregação de valor,

com foco no usuário.
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Noções de Gestão Pública / Estrutura organizacional

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC

Q60.

Entre os diferentes tipos de estruturas organizacionais abordados pela literatura, a denominada estrutura matricial diverge da

estrutura divisional em alguns aspectos, entre os quais, notadamente, pela existência de

• A) centros de resultados, com autonomia operacional e gerencial, porém não financeira, vinculados à matriz na forma de

organograma funcional.

• B) autoridade de linha, partindo do principal executivo da organização até os níveis inferiores.

• C) cadeia escalar, indicando que cada subordinado recebe ordens e presta contas de acordo com uma matriz de

responsabilidades predefinida.

• D) apuração de lucros ou prejuízos de forma centralizada, para toda a organização.

• E) órgãos vinculados a projetos, órgãos estes com duração limitada à finalização dos projetos correspondentes.
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Noções de Gestão Pública / Cultura Organizacional

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

Q61.

O fenômeno da cultura organizacional contempla

• A) apenas aspectos fechados, de natureza psicológica e de difícil percepção, formando o inconsciente coletivo da

organização.



• B) aspectos de fácil identificação por membros da organização e também por terceiros, denominados artefatos, tais como

logotipos e símbolos visuais.

• C) o conjunto de regras de conduta que rege a organização, explicitadas exclusivamente de forma normativa e formal.

• D) a forma como o conhecimento é transmitido aos integrantes da organização, sendo o conhecimento tácito correspondente

à camada superficial da cultura.

• E) as percepções e sentimentos dos integrantes da organização, fortemente influenciada pelo clima organizacional vigente.
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Noções de Gestão Pública / Liderança

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

Q62.

Considere que determinada organização pretenda fomentar a liderança no ambiente de trabalho, aplicando os conceitos próprios

do modelo situacional desenvolvido por Hersey e Blanchard. Nesse contexto, uma das principais premissas a serem adotadas

será a de que

• A) existem dois tipos de líderes: aqueles voltados para o grupo; e os voltados para a tarefa, sendo os segundos

comprovadamente mais efetivos.

• B) o líder deve ser sempre diretivo, indicando o caminho a ser seguido pelos subordinados e efetuando correções de rota.

• C) a liderança pressupõe o consensualismo, de forma que o líder somente será eficaz se obtiver o apoio integral do grupo.

• D) a liderança pressupõe autoridade, devendo ser abandonados os antigos conceitos de líder apoiador e benevolente.

• E) a eficácia da liderança depende da adequação do estilo de liderança ao grau de maturidade dos subordinados.

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

Noções de Gestão Pública / Clima organizacional

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

Q63.

Considere, abaixo, as diferenças comumente apontadas pelos doutrinadores entre cultura e clima organizacional:

I. O clima é passível de avaliação, representando percepções, opiniões e sentimentos, enquanto a cultura contempla

aspectos como valores e crenças.

II. O clima, por sua natureza psicológica, é mais enraizado na organização, sendo assim de mais difícil modificação que a

cultura.

III. A cultura apresenta aspectos apenas formais e fechados, enquanto o clima apresenta apenas aspectos informais e

abertos.

Está correto o que consta APENAS em

• A) III.

• B) I e II.

• C) II.

• D) II e III.

• E) I.
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Noções de Gestão Pública / Controle do patrimônio público / Processo de Planejamento na Administração Pública / Princípios da administração

pública

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



Q64.

As unidades de atuação denominadas órgãos públicos

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

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

entidades.

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

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

atuação, da Administração indireta, dotadas de personalidade jurídica.

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

são a parte.

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

Noções de Gestão Pública / Controle do patrimônio público / Processo de Planejamento na Administração Pública / Princípios gerais da

administração

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q65.

Entre as diversas escolas que se sucederam no estudo das estruturas organizacionais, pode-se citar a abordagem sistêmica da

administração, baseada nos conceitos desenvolvidos por Ludwig von Bertalanffy, que possui como foco

• A) a função de staff, que centraliza a matriz de responsabilidades no sistema organizacional.

• B) a unidade de comando, buscando isolar a organização de fatores exógenos.

• C) a cadeia escalar, que representa a gradação de responsabilidades internas.

• D) os centros de resultado, que irradiam comandos para toda a organização.

• E) a interação da organização com o ambiente em que se insere, sendo por este influenciada.

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

Noções de Gestão Pública / Sistema de gestão pública / Ética no serviço

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

Q66.

Considere que hipoteticamente Antonio seja servidor público da União e esteja afastado para exercer suas funções junto ao

Tribunal Regional do Trabalho. Foi realizada representação escrita e fundamentada contra Antonio, que teria agido contrariamente às normas do Código de

Ética do Tribunal. A Comissão de Ética, à qual foi dirigida a representação,

• A) deve recebê-la e encaminhá-la à Presidência, autoridade competente para instaurar sindicância ou processo administrativo

disciplinar, conforme o caso, desde que haja indícios de materialidade e autoria.

• B) não deve recebê-la, pois Antonio não está submetido ao Código de Ética, por não ser servidor efetivo e estável do

Tribunal.

• C) deve recebê-la e processá-la, desde que haja deliberação, nesse sentido, por maioria de seus membros.

• D) não deve recebê-la, porque endereçada à autoridade incompetente, tendo atribuição para tanto a Presidência ou a VicePresidência do Tribunal.

• E) poderá, se assim entender cabível e por deliberação da maioria de seus membros, recebê-la ou arquivá-la, se a conduta

não configurar falta ética.

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

Noções de Gestão Pública / Sistema de gestão pública / Gestão de pessoas

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

Q67.

A Gestão Estratégica de Pessoas tem a capacidade de

• A) conciliar interesses de mercado com interesses pessoais.

• B) administrar os serviços de pessoal.

• C) aumentar a vantagem competitiva organizacional.



• D) gerir a produtividade da empresa.

• E) definir processos de administração de pessoal.

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

Noções de Gestão Pública / Sistema de gestão pública / Gestão de processos, simplificação de rotina de trabalho

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

Q68.

Entre as ferramentas que podem ser utilizadas na gestão de processos, notadamente na fase de mapeamento, com o objetivo

de traduzir, graficamente, as etapas dos processos da organização, com as entradas (inputs) e saídas (outputs) correspondentes, insere-se

• A) a matriz SWOT.

• B) o organograma.

• C) a escala gráfica.

• D) a cadeia escalar.

• E) o fluxograma.

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

Noções de Gestão Pública / Resolução 70 do Conselho Nacional de Justiça, Resolução 49 do Conselho Nacional de Justiça

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

Q69.

De acordo com o disposto pela Resolução 49 do Conselho Nacional de Justiça,

• A) o núcleo de estatística e gestão estratégica deve ser constituído em cada Tribunal, como órgão de duração temporária,

vinculado ao planejamento estratégico estabelecido pelo CNJ.

• B) o núcleo de estatística e gestão estratégica configura órgão da estrutura do Conselho Nacional de Justiça, que fixa diretrizes de política judiciária, de

natureza vinculante para os Tribunais.

• C) cabe a cada Tribunal definir a pertinência de instituir, como órgão próprio, núcleo de estatística e gestão estratégica, podendo optar por utilizar, para a

mesma finalidade, dados de outras fontes oficiais.

• D) o levantamento de dados estatísticos de cada Tribunal deve ser consolidado com periodicidade mínima de 3 anos e encaminhado ao CNJ para validação

pelo núcleo de estatística e gestão estratégica.

• E) cada Tribunal deve instituir seu próprio núcleo de estatística e gestão estratégica, como órgão de natureza permanente,

para auxiliar o Tribunal no processo de racionalização institucional.

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

Noções de Gestão Pública / Processo de Planejamento na Administração Pública: princípios da administração pública, princípios gerais da

administração

Fonte: TéCNICO EM GESTãO 01 / SABESP / 2018 / FCC

Q70.

As organizações modernas passaram a adotar a visão de trabalho em forma de processos, denotando evolução em relação a

modelos anteriores, como o funcional, onde predominava a fragmentação em departamentos por especialização de atividades.

Nesse contexto, constitui característica de um processo

• A) inovação associada ao uso intensivo da tecnologia, com gerenciamento de tempo por meio do uso de ferramentas como

benchmarking.

• B) singularidade associada à temporalidade, não englobando atividades rotineiras da organização.

• C) ordenação específica de atividades, para transformar insumos em bens ou serviços, com identificação de inputs

(entradas) e outputs (saídas).

• D) escopo claro, passível de subdivisão em tarefas ou pacotes de trabalho com responsáveis identificados.

• E) sequência lógica de decisões no âmbito da organização, representada pelo seu organograma funcional.

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

Fundamentos de computação / Organização e arquitetura de computadores



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

Q71.

Considere que um Analista de Sistemas da PRODATER tem as seguintes informações:

− O computador possui 4GB de memória RAM.

− O compilador da linguagem de programação A utiliza 2 bytes para armazenar um número inteiro.

− O compilador da linguagem de programação B utiliza 4 bytes para armazenar um número inteiro.

Diante destas informações, é correto afirmar que

• A) são necessários 30 bits para endereçar qualquer posição da memória RAM.

• B) são necessários 6 dígitos em hexadecimal para endereçar qualquer posição da memória RAM.

• C) uma variável inteira da linguagem de programação A consegue armazenar o número decimal 100000 ou o número decimal

−100000.

• D) uma variável inteira da linguagem de programação B consegue armazenar o número decimal 10000000 ou o número

decimal -10000000.

• E) uma variável inteira da linguagem de programação A consegue armazenar o número binário 1111111100000000 somado

com o binário 1000000011111111.

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

Fundamentos de computação / Componentes de um computador (hardware e software)

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

Q72.

A organização de um computador simples envolve uma Unidade Central de Processamento, que é composta por várias partes.

A parte dessa unidade que é responsável por buscar instruções na memória e determinar o seu tipo é denominada

• A) Buscador de Instruções.

• B) Decodificador de Instruções.

• C) Unidade de Controle.

• D) Unidade de Gerenciamento de Processamento.

• E) Unidade Lógica e Aritmética.

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

Fundamentos de computação / Sistemas de entrada, saída e armazenamento

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

Q73.

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

 

 

 

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

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

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

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

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

tratados como um único núcleo de armazenamento. 

 

 

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

 



 

O dispositivo referenciado no artigo é um

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

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

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

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

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

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

Fundamentos de computação / Princípios de sistemas operacionais

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

Q74.

No Sistema Operacional − SO

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

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

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

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

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

usadas para gerenciar versões anteriores do Hyper-V R2.

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

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

espaço de endereço particular para seu uso exclusivo.

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

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

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

(PagefileRam.sys) na raiz do disco.

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

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

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

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

Fundamentos de computação / Ambiente Windows 7 e posteriores

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

Q75.

No processo de instalação do Windows Server 2012 pode-se escolher mais de um método de instalação. O método

recomendado pela Microsoft e que não ocupa tanto espaço em disco como na instalação completa é o método

• A) Minimal-Server Features Installation.

• B) Optimized Installation Mode.

• C) Server Core Installation.

• D) Server With a GUI.

• E) Server-Prompt Mode.

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

Desenvolvimento de Software / Fundamentos / Estruturas de dados e de controle de fluxo; Funções e procedimentos

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

Q76.

Uma das funções da lógica de programação é definir os passos para se resolver problemas do mundo real através de programas

de computador criados nas linguagens de programação. Considere, nesse contexto, a estrutura de passos em pseudolinguagem

abaixo.



var salary: real 

início 

leia(salary) 

se(salary<1000) 

  então salary 

 salary + 100 

  senão se (salary<2000) 

          então salary  

 salary + 200 

          senão se (salary<3000){ 

                  então salary 

 salary + 300 

                  senão se (salary<4000){ 

                          então salary 

 salary + 400  

                          senão  salary 

 salary + 1000 

                        fimse 

                 fimse 

         fimse 

fimse 

exiba(salary) 

fim 

Se for informado o valor 4000 para a variável salary será exibido o valor

• A) 4400

• B) 4300

• C) 5000

• D) 4200

• E) 9000

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

Desenvolvimento de Software / Fundamentos / Conceitos de linguagens estruturadas

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

Q77.

Considere os seguintes trechos de códigos que utilizam strings e o comando condicional if em diferentes linguagens de programação:

Trecho 1:

Dim str As String="teste"

If str Is Nothing OrElse str.Equals(String.Empty) OrElse str.Trim().Equals(String.Empty) Then

Trecho 2:

 var aStr: string;   

    Result: Boolean;  



begin   

 aStr := Trim(UpperCase(aStr));  

 

 

 if Pos('@', aStr) > 1 then   

 begin    

   Delete(aStr, 1, pos('@', aStr));   

   Result := (Length(aStr) > 0) and (Pos('.', aStr) > 2);   

 end   

 else   

   Result := False;   

end; 

Trecho 3:

string str= "teste"; if (str == null || str.Equals(String.Empty) || str.Trim().Equals(String.Empty))

Os trechos 1, 2 e 3 estão escritos nas seguintes linguagens de programação, respectivamente,

• A) C# − Delphi − Visual Basic.net.

• B) Visual Basic.net − Delphi −- C#.

• C) Delphi − Visual Basic.net − C#.

• D) Visual Basic.net − C# − Java.

• E) C# − Visual Basic.net − Java.

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

Desenvolvimento de Software / Fundamentos / Conceitos de linguagens orientadas a objetos

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

Q78.

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

Trecho 1:

  

public class Connection {  

    public Connection getConnection() {  

        try {  

            return DriverManager.getConnection( 

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

        } catch (SQLException e) {  

            return null;  

        }  

    }  

} 

Trecho 2:

 static private void InsertRow(string connectionString){   

 string queryString = "INSERT INTO Customers (CustomerID,  

CompanyName)    

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

 OdbcCommand command = new OdbcCommand(queryString);  

 

 

 using (OdbcConnection connection = new  

OdbcConnection(connectionString)){    

        command.Connection = connection;   

 connection.Open();   

 command.ExecuteNonQuery();  



 }   

} 

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

• A) Delphi − Visual Basic.net.

• B) Delphi − C#.

• C) Java − C#.

• D) C# − Delphi.

• E) Java − Visual Basic.net.

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

Desenvolvimento de Software / Fundamentos / Padrões de projeto (Design Patterns)

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

Q79.

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

Desenvolvimento de Software / Arquitetura de Aplicações / Conceitos de Web Services

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

Q80.

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

Desenvolvimento de Software / Arquitetura de Aplicações / Conceitos sobre desenvolvimento Web e cliente/servidor

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

Q81.

Uma rede local de computadores foi configurada para utilizar o protocolo LDAP para compartilhar as informações sobre os

usuários dos serviços daquela rede. Considerando o processo de comunicação entre o cliente e o servidor LDAP, a autenticação

da sessão é realizada utilizando a operação

• A) StartTLS.

• B) Request.

• C) StartSec.



• D) Bind.

• E) Extend.

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

Desenvolvimento de Software / Linguagens e ambientes de programação / Aspectos gerais das linguagens Python e Java; Django

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

Q82.

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

Desenvolvimento de Software / Linguagens e ambientes de programação / Java EE

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

Q83.

Considere o método Java abaixo.

int verifica(int x, int n, int v[]) {

int e = -1, d = n; 

while (e < d - 1) {

int m = (e + d) / 2; 

if (v[m] < x) { 

e = m;

} else { 

d = m;

}

}

return d;

}

O método verifica recebe os valores abaixo para x, n e v[].

 



x = 98  

n = 6 

v[] = {10, 23, 45, 78, 98, 125}

Conclui-se corretamente que

• A) ocorrerá um erro na linha que contém o comando while (e < d - 1) {.

• B) ocorrerá uma exceção do tipo ArrayIndexOutOfBoundsException.

• C) o retorno do método será 4.

• D) ocorrerá um erro na linha que contém o comando if (v[m] < x) {.

• E) o retorno do método será 1.

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

Desenvolvimento de Software / Linguagens e ambientes de programação / JPA

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

Q84.

Em uma aplicação que utiliza JPA e Hibernate, uma classe de entidade do banco de dados possui anotações para mapear

atributos da classe para campos de uma tabela. Estas anotações são inseridas na linha anterior à declaração do atributo.

Considerando que o atributo id da classe tenha sido declarado pela instrução private Long id; para indicar que este

atributo representa a chave primária da tabela, e que é auto incrementável, utilizam-se, respectivamente, as anotações

• A) @PrimaryKey e @GeneratedValue

• B) @Primary e @Append

• C) @Id e @GeneratedValue

• D) @PrimaryKey e @AutoIncrement

• E) @Id e @AutoIncrement

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

Desenvolvimento de Software / Linguagens e ambientes de programação / JSF

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

Q85.

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

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

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

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

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

• C) m.getContext().ddMessage();

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

• E) PrimeFaces.setContext(m);

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

Desenvolvimento de Software / Linguagens e ambientes de programação / JSP; Taglibs

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

Q86.

Em uma página JSP há o seguinte trecho de código:



<% 

    String nome = request.getParameter("nome"); 

%> 

Na mesma página, para exibir o conteúdo da variável nome como valor em um campo de formulário, utiliza-se a instrução

• A) <input type="text" name="nome" value="<%nome%>" />

• B) <input type="text" name="nome" value="<%this.getNome()%>" />

• C) <input type="text" name="nome" value="<%=nome%>" />

• D) <input type="text/nome" value="<%=this.getNome()%>" />

• E) <input type="text" id="nome" value="<%{getNome()}%>" />

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

Desenvolvimento de Software / Linguagens e ambientes de programação / Servlets

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

Q87.

Considere a servlet Java a seguir presente em uma aplicação web desenvolvida em Java utilizando a IDE NetBeans e o servidor

Tomcat:   

package controle;  

 

 

import entity.Cliente;   

import java.io.*;   

import javax.servlet.*;   

import javax.servlet.annotation.*;   

import javax.servlet.http.*;  

 

 

@WebServlet(name = "Controle", urlPatterns = {"/Controle"})   

public class Controle extends HttpServlet    

{   

   protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException,    

   IOException    

  {        int id;   

           String nome, telefone;   

           double renda;   

           id = Integer.parseInt(request.getParameter("id_cli"));   

           nome = request.getParameter("nome_cli");   

           telefone = request.getParameter("telefone_cli");   

           renda =  

Double.parseDouble(request.getParameter("renda_cli"));   

           Cliente cli = new Cliente();   

           cli.setId(id);   

           cli.setNome(nome);   

           cli.setTelefone(telefone);   

           cli.setRenda(renda);   

   }  

 

 

   @Override   

   protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException    

   {        processRequest(request, response);   

   }  

 

 

   @Override   

   protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException    

   {        processRequest(request, response);  



   }   

}

De acordo com o código acima, pode-se concluir que

• A) os dados recebidos do formulário são encapsulados no objeto cli da classe Cliente, presente no pacote controle.

• B) os dados que chegam do formulário são recebidos diretamente no método processRequest, sem passar antes por nenhum outro método.

• C) todos os atributos da classe Cliente são do tipo String.

• D) id_cli, nome_cli, telefone_cli e renda_cli são nomes dos campos do formulário definidos pelo atributo name na tag input.

• E) a interface HttpServlet possui os métodos doPost, doGet e proccessRequest.

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

Desenvolvimento de Software / Linguagens e ambientes de programação / EJB

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

Q88.

Em projetos Java EE corporativos baseados em arquitetura cliente-servidor, geralmente executam-se no servidor de aplicação

códigos

• A) Bootstrap.

• B) XML.

• C) EJB.

• D) JavaScript.

• E) jQuery.

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

Desenvolvimento de Software / Linguagens e ambientes de programação / JDBC

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

Q89.

Ao criar e executar um projeto Java, um Técnico recebeu uma mensagem acusando erro no driver JDBC. Como a organização

dos arquivos nas pastas segue a mesma organização e nomenclatura exigidas pelo formato WAR, segundo a documentação

oficial do Tomcat 9, ele deverá procurar o driver JDBC na pasta

• A) /WEB-APP/resources/

• B) /WEB-INF/lib/

• C) /WEB-INF/classes/

• D) /WEB-CONFIG/libraries/

• E) /WEB-INF/drivers/

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

Desenvolvimento de Software / Linguagens e ambientes de programação / Hibernate

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

Q90.

Considere o fragmento de código abaixo, que utiliza Hibernate Session, em um ambiente Java ideal.

Query q = getSession().createQuery("from Candidato where nomecandidato = :nomecandidato"); 

q.setString("nomecandidato","João"); 

 

Nesta consulta, caso o candidato João seja único na tabela do banco de dados, para obter os dados deste candidato em um



objeto da classe Candidato, utiliza-se, na sequência do código, a instrução: Candidato candidato =

• A) (Candidato) q.uniqueResult();

• B) q.getUsuario();

• C) q.getResultAll();

• D) (Candidato) q.getSession().getResult();

• E) q.uniqueResult();

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

Desenvolvimento de Software / Linguagens e ambientes de programação / jBPM

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

Q91.

jBPM é um sistema de gerenciamento de processos de negócios que permite executar os processos de negócio utilizando a especificação BPMN. O jBPM

• A) possui interligação nativa com web services, mas não possui integração nativa com o Hibernate.

• B) aborda a modelagem de processos através de uma linguagem própria, facilitando o desenvolvimento de processos que envolvem cumprimento de tarefas

e tomada de decisões.

• C) requer uma JDK versão 3 ou superior e deve ser executado exclusivamente como um serviço.

• D) em sua versão 5 usa BPMN 1.0 como a linguagem para expressar os processos de negócio.

• E) oferece recursos de gerenciamento de processos de negócio de uma forma que somente os usuários de negócios entendem.

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

Desenvolvimento de Software / Linguagens e ambientes de programação / AJAX

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

Q92.

Quando se utiliza AJAX e uma requisição é enviada ao servidor, normalmente, se recebe uma resposta em uma função que

utiliza o evento onreadystatechange e a propriedade readyState, como mostrado abaixo.

function ler() { 

 var xhttp = new XMLHttpRequest(); 

 xhttp.onreadystatechange = function() { 

 if (xhttp.readyState == 

 && xhttp.status == 

 ) { 

   document.getElementById("exibe").innerHTML = xhttp.responseText; 

 } 

} 

Os valores que devem ser colocados nas lacunas I e II para indicar que a requisição terminou e que a resposta está pronta

são, respectivamente,

• A) 3 e 200.

• B) 1 e 80.

• C) 2 e 404.

• D) 4 e 200.

• E) 4 e 404.

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



Desenvolvimento de Software / Linguagens e ambientes de programação / jQuery

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

Q93.

Em uma página HTML com o código abaixo, que utiliza jQuery, um Programador deseja definir um temporizador para atrasar a

execução de um container a ser exibido.

<!DOCTYPE html> 

<html> 

 <head> 

   <script src="jquery.min.js"></script> 

   <script> 

     $(document).ready(function(){ 

       $("button").click(function(){ 

        

       }); 

     }); 

    </script> 

  </head> 

  <body> 

    <button>Ver</button> 

     <div id="caixa" style="width:80px; height:80px; display:none; 

     background-color:blue;"></div> 

  </body> 

</html> 

O Programador deseja definir um tempo de 4000 milissegundos até que o elemento oculto cujo valor de id seja caixa comece

a aparecer gradualmente. Para isso a lacuna I deve ser preenchida com

• A) $("#caixa").delay(4000).fadeIn();

• B) $("#caixa").delay(4000).toggle();

• C) $("div#caixa").timer(4000).fade();

• D) $("div#caixa").timer(4000).fadeIn();

• E) $("div.caixa").delay(4000).fadeIn();

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

Desenvolvimento de Software / Linguagens e ambientes de programação / Javascript

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

Q94.

Os Padrões Web em Governo Eletrônico, sugerem que o código das páginas web seja organizado nas camadas de conteúdo,

apresentação e comportamento. A recomendação é que a camada de comportamento seja construída utilizando

• A) PHP, ASP ou XML.

• B) CSS ou XSLT.

• C) JavaScript e DOM.

• D) HTML, XHTML, WML ou XML.

• E) JSP, Servlet e XSS.

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

Desenvolvimento de Software / Linguagens e ambientes de programação / CSS

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



Q95.

A instrução CSS3 margin: 25px 50px 75px; significa que a margem

• A) inferior tem 0px.

• B) direita e a esquerda têm 50px.

• C) superior tem 75px.

• D) direita tem 75px.

• E) esquerda tem 25px.

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

Desenvolvimento de Software / Testes / Conceitos: verificação e validação, tipos de teste (unidade, integração, sistema/funcional, aceitação, carga,

desempenho, vulnerabilidade, usabilidade)

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

Q96.

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

Desenvolvimento de Software / Controle de Versão com o Git

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

Q97.

Um Programador adicionou um novo repositório remoto no Git usando o comando git remote add teste

git://github.com/testehub/projgit.git. Para listar todos os repositórios remotos de forma completa, incluindo a URL

do repositório, utiliza-se o comando git remote

• A) -m.

• B) -v.

• C) -h.

• D) -j.

• E) -s.

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

Desenvolvimento de Software / Práticas ágeis: Scrum

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

Q98.

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 de Software / Processo de negócio / Conceitos básicos

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

Q99.

Uma organização que lida com um grande volume de dados estruturados e não estruturados objetiva organizar esses dados

para encontrar insights necessários para o negócio usando técnicas de aprendizagem de máquina. Terá maiores chances de

sucesso para atingir seus objetivos investindo na área de

• A) Data Science.

• B) Business Intelligence.

• C) Big Data.

• D) Governança de Dados.

• E) Qualidade de Dados.

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

Desenvolvimento de Software / Processo de negócio / Identificação e delimitação de processos de negócio

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

Q100.

A análise SWOT tem por objetivo verificar a posição estratégica da sua empresa no ambiente em que atua. A análise é feita em quatro aspectos, cada um

associado a uma letra do acrônimo SWOT.

A seguir são apresentadas as perguntas mais adequadas que você deve fazer em cada um destes quatro aspectos:

[1]

Quais são as chances externas que você pode identificar?

O que seu cliente deseja e precisa que pode servir como novos

vislumbres para seu negócio?

Como agregar valor ao seu produto e ao seu serviço?

Que tendências você pode aproveitar a seu favor?

[2]

No que você precisa ficar atento?

O que precisa melhorar?

Em que áreas deve se blindar?

Em que áreas possui menos recursos que as demais?

Quais são suas desvantagens identificadas pelos outros?

[3]

Que aspectos (leis, regulamentos, concorrentes) podem lhe prejudicar?

Qual o ponto forte do seu concorrente que pode ser um problema para

você?

Quais as estratégias e diferenciais dos seus concorrentes?

[4]

O que você, sua empresa e equipe fazem bem?

Que recursos especiais você possui e pode aproveitar?

Quais os seus diferenciais?

O que a concorrência, a equipe, os clientes e os fornecedores acham

que você faz bem?

A associação correta destas perguntas com os 4 aspectos da análise SWOT está expressa em:

• A)

.



• B)

.

• C)

.

• D)

.

• E)

.

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

Desenvolvimento de Software / Noções de modelagem de processos com UML e BPMN / Notação, artefatos e atividades

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

Q101.

Considere hipoteticamente que uma equipe de policiais está investigando um crime e, baseado no conjunto de indícios que re

ceber, poderá seguir uma ou mais linhas de investigação que podem ocorrer paralelamente ou não. Todas as condições para

decidir a linha de investigação a seguir serão avaliadas e todas as combinações possíveis de linhas de investigação poderão ser

seguidas. Pelo menos uma linha de investigação padrão será escolhida.

Se considerarmos a modelagem deste processo de investigação com BPMN, será necessário usar um gateway

• A) inclusivo, representado por um losango com um círculo no centro.

• B) baseado em evento, representado por um losango com um asterisco no centro.

• C) paralelo, representado por um losango com X no centro.

• D) exclusivo, representado por um losango vazio.

• E) complexo, representado por um losango com um círculo no centro contendo um sinal +.

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

Bancos de dados / Organização de arquivos e métodos de acesso

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

Q102.

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

Bancos de dados / Abstração e modelo de dados

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

Q103.

Existem diversas ferramentas que podem ser utilizadas para a modelagem de bancos de dados relacionais. Duas dessas ferramentas são:

• A) Mozilla e One Note.

• B) Rapid Miner e Tortoise.

• C) Quick Time e Erwin.

• D) One Note e Rapid Miner.

• E) Erwin e DBDesigner.



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

Bancos de dados / Conhecimentos de sistemas gerenciadores de banco de dados (SGBD) / Oracle

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

Q104.

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

Bancos de dados / Conhecimentos de sistemas gerenciadores de banco de dados (SGBD) / PostgreSQL

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

Q105.

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

Bancos de dados / Conhecimentos de sistemas gerenciadores de banco de dados (SGBD) / MySQL

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

Q106.

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

Bancos de dados / Linguagens SQL e PL/SQL: manipulação e definição de dados

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

Q107.

Considere a consulta escrita em SQL abaixo.

SELECT Item

FROM Lista

WHERE Item LIKE "A%S";

O resultado da execução dessa consulta será composto por registros da tabela Lista, exibindo o campo Item, com a condição

de que seus valores devem

• A) ter em sua formação a sequência A%S e ter número de caracteres variando entre 3 e o número máximo especificado para

esse campo, quando da criação da tabela Lista.

• B) ter pelo menos duas letras A e duas letras S e ter número de caracteres variando entre 5 e o número máximo especificado

para esse campo, quando da criação da tabela Lista.

• C) ter ou uma letra A, ou uma letra S e ter número de caracteres variando entre 3 e o número máximo especificado para esse

campo, quando da criação da tabela Lista.

• D) começar com a letra A, terminar com a letra S e ter número de caracteres variando entre 2 e o número máximo

especificado para esse campo, quando da criação da tabela Lista.

• E) começar com as letras A ou S e terminar também com uma dessas duas letras, além de ter número de caracteres variando

entre 5 e o número máximo especificado para esse campo, quando da criação da tabela Lista.

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

Redes de computadores / Fundamentos de comunicação de dados

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

Q108.

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

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

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

• A) FSK-4.

• B) QPSK-16.



• C) QAM-16.

• D) OFDM.

• E) QFSK-4.

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

Redes de computadores / Meios físicos de transmissão

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

Q109.

Considere a figura abaixo que ilustra o funcionamento da internet.

Ao analisar a figura, um Técnico de TI afirma corretamente que

• A) o acesso à internet é feito através de PCs que estão conectados à rede através de um PASI. Este acesso pode ser em

banda larga ou através da intranet de uma empresa. As principais tecnologias de banda larga são ASDL, cable modem, HiFi, WiMix e bluetooth.

• B) o Backbone Internet é formado por vários backbones ou sistemas autônomos (ASs). Um AS é uma rede ou conjunto de

redes que está sob uma única administração ou política de roteamento. Os ASs podem estar conectados diretamente ou

através de um PTT (Ponto de Troca de Tráfego).

• C) o PASI provê a conexão à internet a seus clientes utilizando uma rede telefônica de acesso discado. As conexões de

clientes ocorrem em um ponto de presença do PASI no local onde está localizado o cliente. O Servidor de Email e o

Servidor Web fazem parte do Backbone Internet.

• D) cada dispositivo na internet é chamado de host e tem um endereço TCP/IP único. Cada PASI recebe uma faixa de

endereços e aloca de forma fixa os endereços TCP/IP aos seus clientes.

• E) os servidores de DNS (Domain Number System) têm a função de mapear os endereços de domínios numéricos em

endereços textuais. Assim, ao consultar um site na internet, o navegador solicita a um servidor de DNS na rede qual é o

nome do endereço numérico onde está hospedado este site.

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

Redes de computadores / Elementos de interconexão de redes de computadores (gateways, switches, roteadores)

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

Q110.

Considere a rede de computadores abaixo. 



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

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

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

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

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

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

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

Redes de computadores / Topologia de Rede

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

Q111.

Considere uma instalação de uma rede local de computadores que inclui três VLANs (VLAN1, VLAN2 e VLAN3) em sua topologia. As VLANs foram

segmentadas utilizando uma Switch L2. Considere, ainda, um pacote gerado por um computador pertencente à VLAN1 que deve ser encaminhado para um

computador pertencente à VLAN3. Nessa situação, o encaminhamento do

pacote na VLAN1 será realizado por meio

• A) da Porta de expansão da Switch L2.

• B) do Default Gateway.

• C) da Bridge instalada na Switch L2.

• D) da Porta de Broadcast.

• E) do roteador embutido na Switch L2.

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

Redes de computadores / Modelo de referência OSI

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

Q112.

Em uma rede de computadores, diferentes tipos de elementos e dispositivos de interconexão são utilizados. Cada um deles opera sobre protocolos específicos

das camadas hierárquicas do modelo de referência OSI e da arquitetura TCP/IP. Considerando o

modelo OSI, a Bridge, o Hub e o Roteador são mapeados, correta e respectivamente, nas camadas

• A) de Enlace, Física e de Rede.

• B) Física, Física e de Enlace.

• C) de Rede, Física e de Rede.

• D) Física, de Enlace e de Rede.



• E) de Rede, de Enlace e de Rede.

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

Redes de computadores / Redes Locais Virtuais (VLAN)

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

Q113.

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

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

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

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

provedores de acesso e seus pontos de distribuição.

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

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

principal tecnologia dessa categoria é o Hi-Fi.

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

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

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

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

utiliza tecnologia de telecomunicação móvel como LTE.

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

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

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

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

Redes de computadores / Redes sem fio (wireless):

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

Q114.

A tecnologia de transmissão sem fio alcançou a atual taxa de transmissão e vasta utilização graças às técnicas de codificação

digital de sinais. Para se alcançar a taxa de transmissão de 11 Mbps, o 802.11b utiliza a técnica de codificação

• A) QPSK.

• B) BPSK.

• C) 16-QAM.

• D) DSSS.

• E) OFDM.

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

Redes de computadores / Tecnologias de redes locais e de longa distância

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

Q115.

Os tipos de redes de computadores, LAN e WAN, requerem tecnologias de transmissão adequadas às distâncias físicas envolvidas em cada tipo de rede. Uma

correta escolha de tecnologias para a LAN e para a WAN é, respectivamente,

• A) ATM e CAT5e.

• B) CAT5e e 802.11n.

• C) Token Ring e CAT6.

• D) Frame Relay e Token Ring.

• E) Fibra ótica multímodo e Frame Relay.

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

Redes de computadores / Arquitetura, protocolos e serviços de redes de comunicação



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

Q116.

No Rapid Spanning Tree Protocol − RSTP cada porta das bridges pode assumir diversos estados e possuir uma função

associada, como, por exemplo,

• A) Block, Listen, Reward ou Forward.

• B) Discard, Listern, Alternate ou Backup.

• C) Root, Trunk, Branch ou Leaf.

• D) Core, Edge, Reward ou Forward.

• E) Root, Designated, Alternate ou Backup.

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

Redes de computadores / Arquitetura TCP/IP

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

Q117.

Na internet o modelo de serviços diferenciados (DiffServ) tem sido aplicado para diferenciar e priorizar vários tipos de tráfego.

Quando o fluxo entra na rede, no primeiro roteador, os pacotes são classificados de acordo com a prioridade sinalizada pela

aplicação. A partir daí, cada roteador que recebe um pacote inspeciona seu cabeçalho IPv6 e obtém seu nível de prioridade no

campo Class-of-Service (CoS) tomando ações para encaminhamento. A prioridade é definida principalmente pelos bits mais

significativos do campo CoS, conhecidos como precedence bits. Se um roteador recebe um pacote cujo campo CoS possui o

valor 10100000, ele reconhece corretamente que o IP Precedence é

• A) Routine.

• B) Priority.

• C) Critical.

• D) Immediate.

• E) Flash.

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

Redes de computadores / Conceitos de Internet e Intranet

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

Q118.

No serviço de e-mail na internet, os clientes podem acessar e buscar e-mails no servidor utilizando os protocolos POP3 ou

IMAP4, que originalmente não possuem recursos de segurança. Uma forma de aprimorar a segurança é utilizar os protocolos

POP3 e IMAP4 sobre SSL que são mapeados, respectivamente, nas Portas TCP de números

• A) 110 e 443.

• B) 443 e 143.

• C) 366 e 547.

• D) 995 e 993.

• E) 465 e 989.

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

Sistemas operacionais / Windows 7 e posteriores, Windows Server 2008 R2 e posteriores / Princípios, Conceitos e operação básica

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

Q119.

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

comando. O objetivo do Técnico foi de

• A) listar os tickets Kerberos armazenados no sistema.

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



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

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

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

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

Sistemas operacionais / Red Hat Linux / Princípios; Conceitos e operação básica

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

Q120.

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

• A) netstart eth0

• B) netstart --interface=eth0

• C) nslookup --interface=eth0

• D) ifconfig eth0 up

• E) ipconfig eth0 up

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

Sistemas operacionais / RAID

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

Q121.

Considere, por hipótese, que a ARTESP optou pela utilização do RAID 5 como solução computacional para combinar alguns

discos rígidos (HDs) para formar uma única unidade lógica de armazenamento de dados. Neste cenário, um Especialista em

Tecnologia da Informação afirma, corretamente, que

• A) neste método os dados são divididos em grandes blocos e cada um deles recebe um byte adicional de acordo com a

seguinte regra: se a quantidade de bits 0 do bloco for par, o byte é setado para 0; se a quantidade de bits 0 for ímpar, o

byte é setado para 1.

• B) as informações de paridade são distribuídas entre todos os discos do sistema e o espaço destinado a esta informação é

equivalente à quarta parte do tamanho dos discos. Assim, um array formado por três HDs de 500 GB terá 1,75 TB para

armazenamento e 250 GB para paridade.

• C) se em uma tarefa de verificação o sistema constatar que o byte de paridade de um bloco for 0, mas existir uma quantidade

par de bits, certamente há um erro. Neste caso a restauração dos dados poderá ser feita apenas depois de o HD ter sido

trocado.

• D) se um bloco de dados possui o byte 1111110X e paridade 1, o X indica um bit perdido. Como a paridade é 1, significa que

o bloco é composto por quantidade par de bits 1, isso significa que o bit X só pode ser 1.

• E) durante a substituição de um HD é possível manter o sistema em funcionamento, com o uso de equipamentos que

suportam hot-swaping, em condições ideais. Isso é possível porque o esquema de paridade permite recuperar os dados a

partir das informações existentes nas demais unidades.

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

Sistemas operacionais / Administração de usuários, grupos, permissões, controle de acesso / LDAP

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

Q122.

O modelo de informação do LDAP,

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

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

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

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

Binary Translator.

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

DIT − Directory Information Tree.



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

Sistemas operacionais / Administração de usuários, grupos, permissões, controle de acesso / Samba

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

Q123.

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.

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

Sistemas operacionais / Administração de usuários, grupos, permissões, controle de acesso / Active Directory

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

Q124.

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

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

para a instalação do AD é:

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

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

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

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

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

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

Sistemas operacionais / Shell script Linux

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 13ª / 2014 / FCC

Q125.

Maria, usuária do sistema operacional Linux, criou, em seu diretório home, um arquivo de shell script, denominado

meushell.sh, para automatizar as suas atividades com o sistema, conforme apresentado abaixo:

-rw------- 1 maria maria 115 Mar 20 2013 meushell.sh 

Para que o arquivo meushell.sh possa ser executado digitando-se: ./meushell.sh no seu diretório home, Maria deve

modificar as permissões do arquivo utilizando o seguinte comando:

• A) chmod meushell.sh 111

• B) chown meushell.sh system

• C) chmod 700 meushell.sh

• D) chown meushell.sh root



• E) chmod 666 meushell.sh

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

Segurança da Informação / Conceitos de backup e recuperação de dados

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

Q126.

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

vertical representa a quantidade de dados.

A figura ilustra a estratégia de backup

, que é semelhante a um backup

na primeira vez em que é realizado, na

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

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

anterior e não com relação ao último backup.

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

• A) diferencial − incremental − completo

• B) diferencial − completo − incremental

• C) incremental − completo − completo

• D) incremental − diferencial − diferencial

• E) completo − diferencial − incremental

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

Segurança da Informação / Normas NBR ISO/IEC / Nº 27001:2006

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

Q127.

A norma NBR ISO/IEC 27001:2013 fornece requisitos para estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente um

Sistema de Gestão de Segurança da Informação. Considerando o ciclo PDCA, um escopo de requisito da norma que

pertencente ao “D” - DO é:

• A) Liderança.

• B) Planejamento.

• C) Melhoria.



• D) Apoio.

• E) Avaliação de desempenho.

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

Segurança da Informação / Normas NBR ISO/IEC / Nº 27002:2005

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

Q128.

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 / Segurança de redes de computadores / Firewall

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

Q129.

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

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

• A) Firewall.

• B) Router.

• C) Switch.

• D) Gateway.

• E) Bridge.

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

Segurança da Informação / Segurança de redes de computadores / Sistemas de Prevenção de Intrusão (IPS)

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

Q130.

O Analista especializado em Tecnologia da Informação escolheu pela instalação de um Sistema de Detecção de Intrusão

baseado em rede (N-IDS) para utilizar no Tribunal Regional do Trabalho. A técnica de detecção implementada no N-IDS que

verifica ataques nos protocolos da camada de transporte atua na detecção do ataque conhecido como

• A) força bruta.

• B) falsificação de endereço IP.

• C) Ping of Death.

• D) inundação de SYN.

• E) estouro de Buffer.

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

Segurança da Informação / Segurança de redes de computadores / Antivírus

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

Q131.



The need of protection against malware and logging and monitoring of information system in an organization is addressed in the

section

• A) System Acquisition, Development and Maintenance.

• B) Organization of Information Security.

• C) Information Security Incident Management.

• D) Communication Security.

• E) Operations Security.

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

Segurança da Informação / Segurança de redes de computadores / Ataques e ameaças da Internet e de redes sem fio

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

Q132.

Um dos ataques realizados por meio da internet é conhecido como e-mail spoofing, que tem como objetivo a propagação de

códigos maliciosos, envio de spam, entre outros. Nesse tipo de ataque, o atacante

• A) altera o campo From: do cabeçalho do protocolo SMTP.

• B) insere vários endereços no campo To: do cabeçalho do protocolo IMAP.

• C) altera o formato do endereço de e-mail no campo Cco: do protocolo SMTP.

• D) insere endereço de link de site malicioso no campo subject.

• E) altera o valor do campo Número de Porta do cabeçalho do protocolo TCP.

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

Segurança da Informação / Criptografia / Conceitos básicos de criptografia

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

Q133.

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)

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

Segurança da Informação / Criptografia / Infraestrutura de Chaves Públicas: ICPBrasil

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

Q134.

Considere:

M = Mensagem

KS = Chave Secreta compartilhada

MACr = Código de Autenticação de Mensagem gerado pelo remetente

KPr = Chave pública do remetente

MACd = Código de Autenticação de Mensagem gerado pelo destinatário

KPd = Chave Pública do destinatário

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

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

hash e usando a M concatenada com

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

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

considerada autêntica.

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

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

considerada autêntica.

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

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

considerada autêntica.

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

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

considerada autêntica.

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

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

considerada autêntica.
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Segurança da Informação / Criptografia / Criptografia simétrica e assimétrica

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

Q135.



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

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

O Tribunal Superior Eleitoral usa algoritmos proprietários

, de conhecimento exclusivo do TSE.

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

Além da criptografia, existe a

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

No recebimento do boletim da urna eleitoral ocorre:

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

− a decriptografia do boletim de urna de forma segmentada;

− a leitura do boletim de urna decriptografado;

− o armazenamento do boletim de urna criptografado e decriptografado.

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

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

• A) do protocolo HTTPS − decriptografia

• B) de assinatura digital − função hash

• C) de cifração simétrica e assimétrica − função hash

• D) de cifração simétrica e assimétrica − decriptografia

• E) do protocolo HTTPS − assinatura digital

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

Segurança da Informação / Criptografia / Certificação e assinatura digital

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

Q136.

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



Gestão e Governança de TI / Noções de gerenciamento de serviços (ITIL v3 atualizado) / Gerenciamento de incidentes e problemas; Gerenciamento de

mudanças

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TST / 2017 / FCC

Q137.

Considere as ocorrências abaixo.

I. Tentativas de acesso não autorizado, ocorrência de infecções, ataques e vírus, controle de uso de licença de softwares,

erros em logs, limites de desempenho de aplicativos, servidores, elementos de rede, etc.

II. A memória de um servidor atinge 85% de uso e é emitido um aviso.

III. Um link de comunicação cai e é emitido um aviso.

De acordo com a ITIL v3 2011, I, II e III as ocorrências são exemplos, respectivamente, de

• A) incidentes que devem ser registrados − evento − alerta.

• B) problemas que devem ser registrados − alerta − evento.

• C) causas-raiz de incidentes − solução de contorno − solução de contorno.

• D) eventos que podem ser monitorados − monitoramento ativo − monitoramento reativo.

• E) avisos que devem ser emitidos − monitoramento reativo − monitoramento ativo.

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

Gestão e Governança de TI / Noções de gerenciamento de serviços (ITIL v3 atualizado) / Central de serviços

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

Q138.

Considere que um Técnico de TI fez o atendimento de 1º nível a partir de uma Central de Serviço. Tendo seguido o fluxo de

atividades, ele não conseguiu aplicar uma solução ou resolver o incidente. O Gerenciamento de Incidentes da ITIL v3

recomenda que

• A) seja realizada uma categorização hierárquica: o incidente é passado para um profissional especializado e com nível

gerencial, o que requer Acordos de Nível Operacional para garantir o atendimento do Acordo de Nível de Serviço.

• B) o status do incidente seja alterado para “aberto”.

• C) seja realizada uma escalação funcional: o incidente é passado para uma equipe ou profissional com mais experiência, o

que geralmente requer Acordos de Nível Operacional para garantir o atendimento do Acordo de Nível de Serviço.

• D) o Técnico consulte o Banco de Dados de Resoluções Conhecidas e tente cada uma das resoluções antes de fazer uma

escalação.

• E) o Técnico consulte o Acordo de Nível de Serviço e, se não estiver prevista a escalação nem a categorização, o status do

incidente seja alterado para “sem solução”.

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

Gestão e Governança de TI / Cobit 5 / Aspectos gerais, conceitos, finalidade

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

Q139.

De acordo com o modelo de capacidade do COBIT 5,

• A) um processo pode atingir cinco níveis de capacidade.

• B) o nível 1 é denominado Processo Incompleto e neste nível há pouca ou nenhuma evidência de qualquer atingimento

sistemático do objetivo do processo.

• C) no nível 2, denominado Processo Executado, há um atributo e o processo implementado atinge seu objetivo.



• D) o modelo de avaliação fornece uma escala de medição para cada atributo de capacidade e orientação sobre como aplicála, então para cada processo

uma avaliação pode ser feita para cada um dos 12 atributos de capacidade.

• E) cada nível de capacidade só pode ser atingido quando o nível anterior tiver sido plenamente alcançado.

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

Gestão e Governança de TI / Cobit 5 / Estrutura

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

Q140.

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.

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

Inglês Técnico

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

Q141.

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

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

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

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

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

1 Tabs in File Explorer

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

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

File Explorer.

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

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

2 Finish updating icons

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

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

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

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

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

major iterations of Windows.

3 Stability issues

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

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

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

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

are buying at least works reliably out of the box.

(…)

by Edward Chester

03 July 2015

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

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

• A) Because

• B) However

• C) When

• D) Although

• E) Therefore
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	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da vacância 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da vacância 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da vacância 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/PR / 2017 / FCC




	Q34.
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da remoção e Da redistribuição 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da remoção e Da redistribuição 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da remoção e Da redistribuição 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ESPECIALIDADE: SEGURANçA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q35.
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da substituição 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da substituição 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da substituição 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 19ª / 2011 / FCC




	Q36.
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Do vencimento e da remuneração 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Do vencimento e da remuneração 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Do vencimento e da remuneração 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q37.
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das vantagens 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das vantagens 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das vantagens 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC




	Q38.
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das férias 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das férias 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das férias 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q39.
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das licenças 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das licenças 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das licenças 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q40.
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Dos afastamentos 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Dos afastamentos 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Dos afastamentos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q41.
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Do direito de petição 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Do direito de petição 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Do direito de petição 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q42.
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Dos deveres e proibições 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Dos deveres e proibições 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Dos deveres e proibições 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 15ª / 2013 / FCC




	Q43.
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Da acumulação 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Da acumulação 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Da acumulação 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 9ª / 2015 / FCC




	Q44.
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Das responsabilidades 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Das responsabilidades 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Das responsabilidades 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 5ª / 2013 / FCC




	Q45.
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Das penalidades 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Das penalidades 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Das penalidades 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q46.
	Noções de Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei no 9.784/99) / Das disposições gerais 
	Noções de Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei no 9.784/99) / Das disposições gerais 
	Noções de Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei no 9.784/99) / Das disposições gerais 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q47.
	Noções de Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei no 9.784/99) / Dos direitos e deveres dos administrados 
	Noções de Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei no 9.784/99) / Dos direitos e deveres dos administrados 
	Noções de Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei no 9.784/99) / Dos direitos e deveres dos administrados 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / CLDF / 2018 / FCC




	Q48.
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.429/92 / Das disposições gerais 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.429/92 / Das disposições gerais 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.429/92 / Das disposições gerais 
	Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE TRANSPORTE I - GESTãO PúBLICA / ARTESP / 2017 / FCC




	Q49.
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.429/92 / Dos atos de improbidade administrativa 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.429/92 / Dos atos de improbidade administrativa 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.429/92 / Dos atos de improbidade administrativa 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC




	Q50.
	Noções de Direito Administrativo / Princípios básicos 
	Noções de Direito Administrativo / Princípios básicos 
	Noções de Direito Administrativo / Princípios básicos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q51.
	Noções de Gestão Pública / Processo organizacional: planejamento, direção, comunicação, controle e avaliação 
	Noções de Gestão Pública / Processo organizacional: planejamento, direção, comunicação, controle e avaliação 
	Noções de Gestão Pública / Processo organizacional: planejamento, direção, comunicação, controle e avaliação 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q52.
	Noções de Gestão Pública / Gestão Estratégica / Excelência nos serviços públicos, Gestão estratégica do Poder Judiciário brasileiro, ferramentas de análise para gestão e planejamento estratégico, tático e operacional 
	Noções de Gestão Pública / Gestão Estratégica / Excelência nos serviços públicos, Gestão estratégica do Poder Judiciário brasileiro, ferramentas de análise para gestão e planejamento estratégico, tático e operacional 
	Noções de Gestão Pública / Gestão Estratégica / Excelência nos serviços públicos, Gestão estratégica do Poder Judiciário brasileiro, ferramentas de análise para gestão e planejamento estratégico, tático e operacional 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - SEGURANçA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q53.
	Noções de Gestão Pública / Balanced scorecard 
	Noções de Gestão Pública / Balanced scorecard 
	Noções de Gestão Pública / Balanced scorecard 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q54.
	Noções de Gestão Pública / Estratégias 
	Noções de Gestão Pública / Estratégias 
	Noções de Gestão Pública / Estratégias 
	Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONTABILIDADE / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q55.
	Noções de Gestão Pública / Indicadores de gestão 
	Noções de Gestão Pública / Indicadores de gestão 
	Noções de Gestão Pública / Indicadores de gestão 
	Fonte: AGENTE DE FISCALIZAçãO à REGULAçãO DE TRANSPORTE - TéCNICO EM CONTABILIDADE/ADMINISTRAçãO / ARTESP / 2017 / FCC




	Q56.
	Noções de Gestão Pública / Gestão de projetos 
	Noções de Gestão Pública / Gestão de projetos 
	Noções de Gestão Pública / Gestão de projetos 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC




	Q57.
	Noções de Gestão Pública / Gestão por competências 
	Noções de Gestão Pública / Gestão por competências 
	Noções de Gestão Pública / Gestão por competências 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC




	Q58.
	Noções de Gestão Pública / Governança e governabilidade: administração gerencial; gestão pública eficiente, eficaz e efetiva; PDCA, monitoramento e avaliação 
	Noções de Gestão Pública / Governança e governabilidade: administração gerencial; gestão pública eficiente, eficaz e efetiva; PDCA, monitoramento e avaliação 
	Noções de Gestão Pública / Governança e governabilidade: administração gerencial; gestão pública eficiente, eficaz e efetiva; PDCA, monitoramento e avaliação 
	Fonte: AUDITOR CONSELHEIRO SUBSTITUTO / TCM/GO / 2015 / FCC




	Q59.
	Noções de Gestão Pública / Estrutura organizacional 
	Noções de Gestão Pública / Estrutura organizacional 
	Noções de Gestão Pública / Estrutura organizacional 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO / CLDF / 2018 / FCC




	Q60.
	Noções de Gestão Pública / Cultura Organizacional 
	Noções de Gestão Pública / Cultura Organizacional 
	Noções de Gestão Pública / Cultura Organizacional 
	Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q61.
	Noções de Gestão Pública / Liderança 
	Noções de Gestão Pública / Liderança 
	Noções de Gestão Pública / Liderança 
	Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q62.
	Noções de Gestão Pública / Clima organizacional 
	Noções de Gestão Pública / Clima organizacional 
	Noções de Gestão Pública / Clima organizacional 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC




	Q63.
	Noções de Gestão Pública / Controle do patrimônio público / Processo de Planejamento na Administração Pública / Princípios da administração pública 
	Noções de Gestão Pública / Controle do patrimônio público / Processo de Planejamento na Administração Pública / Princípios da administração pública 
	Noções de Gestão Pública / Controle do patrimônio público / Processo de Planejamento na Administração Pública / Princípios da administração pública 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 6ª / 2018 / FCC




	Q64.
	Noções de Gestão Pública / Controle do patrimônio público / Processo de Planejamento na Administração Pública / Princípios gerais da administração 
	Noções de Gestão Pública / Controle do patrimônio público / Processo de Planejamento na Administração Pública / Princípios gerais da administração 
	Noções de Gestão Pública / Controle do patrimônio público / Processo de Planejamento na Administração Pública / Princípios gerais da administração 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q65.
	Noções de Gestão Pública / Sistema de gestão pública / Ética no serviço 
	Noções de Gestão Pública / Sistema de gestão pública / Ética no serviço 
	Noções de Gestão Pública / Sistema de gestão pública / Ética no serviço 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 6ª / 2018 / FCC




	Q66.
	Noções de Gestão Pública / Sistema de gestão pública / Gestão de pessoas 
	Noções de Gestão Pública / Sistema de gestão pública / Gestão de pessoas 
	Noções de Gestão Pública / Sistema de gestão pública / Gestão de pessoas 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q67.
	Noções de Gestão Pública / Sistema de gestão pública / Gestão de processos, simplificação de rotina de trabalho 
	Noções de Gestão Pública / Sistema de gestão pública / Gestão de processos, simplificação de rotina de trabalho 
	Noções de Gestão Pública / Sistema de gestão pública / Gestão de processos, simplificação de rotina de trabalho 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q68.
	Noções de Gestão Pública / Resolução 70 do Conselho Nacional de Justiça, Resolução 49 do Conselho Nacional de Justiça 
	Noções de Gestão Pública / Resolução 70 do Conselho Nacional de Justiça, Resolução 49 do Conselho Nacional de Justiça 
	Noções de Gestão Pública / Resolução 70 do Conselho Nacional de Justiça, Resolução 49 do Conselho Nacional de Justiça 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q69.
	Noções de Gestão Pública / Processo de Planejamento na Administração Pública: princípios da administração pública, princípios gerais da administração 
	Noções de Gestão Pública / Processo de Planejamento na Administração Pública: princípios da administração pública, princípios gerais da administração 
	Noções de Gestão Pública / Processo de Planejamento na Administração Pública: princípios da administração pública, princípios gerais da administração 
	Fonte: TéCNICO EM GESTãO 01 / SABESP / 2018 / FCC




	Q70.
	Fundamentos de computação / Organização e arquitetura de computadores 
	Fundamentos de computação / Organização e arquitetura de computadores 
	Fundamentos de computação / Organização e arquitetura de computadores 
	Fonte: ANALISTA TECNOLóGICO - ANALISTA DE SISTEMAS / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q71.
	Fundamentos de computação / Componentes de um computador (hardware e software) 
	Fundamentos de computação / Componentes de um computador (hardware e software) 
	Fundamentos de computação / Componentes de um computador (hardware e software) 
	Fonte: ASSISTENTE TéCNICO DE DEFENSORIA - ASSISTENTE TéCNICO DE SUPORTE / DPE/AM / 2018 / FCC




	Q72.
	Fundamentos de computação / Sistemas de entrada, saída e armazenamento 
	Fundamentos de computação / Sistemas de entrada, saída e armazenamento 
	Fundamentos de computação / Sistemas de entrada, saída e armazenamento 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q73.
	Fundamentos de computação / Princípios de sistemas operacionais 
	Fundamentos de computação / Princípios de sistemas operacionais 
	Fundamentos de computação / Princípios de sistemas operacionais 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / TRE/PR / 2017 / FCC




	Q74.
	Fundamentos de computação / Ambiente Windows 7 e posteriores 
	Fundamentos de computação / Ambiente Windows 7 e posteriores 
	Fundamentos de computação / Ambiente Windows 7 e posteriores 
	Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE TRANSPORTE I - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / ARTESP / 2017 / FCC




	Q75.
	Desenvolvimento de Software / Fundamentos / Estruturas de dados e de controle de fluxo; Funções e procedimentos 
	Desenvolvimento de Software / Fundamentos / Estruturas de dados e de controle de fluxo; Funções e procedimentos 
	Desenvolvimento de Software / Fundamentos / Estruturas de dados e de controle de fluxo; Funções e procedimentos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q76.
	Desenvolvimento de Software / Fundamentos / Conceitos de linguagens estruturadas 
	Desenvolvimento de Software / Fundamentos / Conceitos de linguagens estruturadas 
	Desenvolvimento de Software / Fundamentos / Conceitos de linguagens estruturadas 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - INFORMáTICA / TRF 3ª / 2014 / FCC




	Q77.
	Desenvolvimento de Software / Fundamentos / Conceitos de linguagens orientadas a objetos 
	Desenvolvimento de Software / Fundamentos / Conceitos de linguagens orientadas a objetos 
	Desenvolvimento de Software / Fundamentos / Conceitos de linguagens orientadas a objetos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - INFORMáTICA / TRF 3ª / 2014 / FCC




	Q78.
	Desenvolvimento de Software / Fundamentos / Padrões de projeto (Design Patterns) 
	Desenvolvimento de Software / Fundamentos / Padrões de projeto (Design Patterns) 
	Desenvolvimento de Software / Fundamentos / Padrões de projeto (Design Patterns) 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q79.
	Desenvolvimento de Software / Arquitetura de Aplicações / Conceitos de Web Services 
	Desenvolvimento de Software / Arquitetura de Aplicações / Conceitos de Web Services 
	Desenvolvimento de Software / Arquitetura de Aplicações / Conceitos de Web Services 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA INFORMáTICA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q80.
	Desenvolvimento de Software / Arquitetura de Aplicações / Conceitos sobre desenvolvimento Web e cliente/servidor 
	Desenvolvimento de Software / Arquitetura de Aplicações / Conceitos sobre desenvolvimento Web e cliente/servidor 
	Desenvolvimento de Software / Arquitetura de Aplicações / Conceitos sobre desenvolvimento Web e cliente/servidor 
	Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE TRANSPORTE I - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / ARTESP / 2017 / FCC




	Q81.
	Desenvolvimento de Software / Linguagens e ambientes de programação / Aspectos gerais das linguagens Python e Java; Django 
	Desenvolvimento de Software / Linguagens e ambientes de programação / Aspectos gerais das linguagens Python e Java; Django 
	Desenvolvimento de Software / Linguagens e ambientes de programação / Aspectos gerais das linguagens Python e Java; Django 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA INFORMáTICA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q82.
	Desenvolvimento de Software / Linguagens e ambientes de programação / Java EE 
	Desenvolvimento de Software / Linguagens e ambientes de programação / Java EE 
	Desenvolvimento de Software / Linguagens e ambientes de programação / Java EE 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA INFORMáTICA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q83.
	Desenvolvimento de Software / Linguagens e ambientes de programação / JPA 
	Desenvolvimento de Software / Linguagens e ambientes de programação / JPA 
	Desenvolvimento de Software / Linguagens e ambientes de programação / JPA 
	Fonte: ASSISTENTE TECNOLóGICO - PROGRAMADOR / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q84.
	Desenvolvimento de Software / Linguagens e ambientes de programação / JSF 
	Desenvolvimento de Software / Linguagens e ambientes de programação / JSF 
	Desenvolvimento de Software / Linguagens e ambientes de programação / JSF 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / TRE/SP / 2017 / FCC




	Q85.
	Desenvolvimento de Software / Linguagens e ambientes de programação / JSP; Taglibs 
	Desenvolvimento de Software / Linguagens e ambientes de programação / JSP; Taglibs 
	Desenvolvimento de Software / Linguagens e ambientes de programação / JSP; Taglibs 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q86.
	Desenvolvimento de Software / Linguagens e ambientes de programação / Servlets 
	Desenvolvimento de Software / Linguagens e ambientes de programação / Servlets 
	Desenvolvimento de Software / Linguagens e ambientes de programação / Servlets 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ANáLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / MPE/MA / 2013 / FCC




	Q87.
	Desenvolvimento de Software / Linguagens e ambientes de programação / EJB 
	Desenvolvimento de Software / Linguagens e ambientes de programação / EJB 
	Desenvolvimento de Software / Linguagens e ambientes de programação / EJB 
	Fonte: ANALISTA EM GESTãO ESPECIALIZADO DE DEFENSORIA - ANALISTA DE SISTEMA / DPE/AM / 2018 / FCC




	Q88.
	Desenvolvimento de Software / Linguagens e ambientes de programação / JDBC 
	Desenvolvimento de Software / Linguagens e ambientes de programação / JDBC 
	Desenvolvimento de Software / Linguagens e ambientes de programação / JDBC 
	Fonte: TéCNICO EM GESTãO - INFORMáTICA / SABESP / 2018 / FCC




	Q89.
	Desenvolvimento de Software / Linguagens e ambientes de programação / Hibernate 
	Desenvolvimento de Software / Linguagens e ambientes de programação / Hibernate 
	Desenvolvimento de Software / Linguagens e ambientes de programação / Hibernate 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TRE/PR / 2017 / FCC




	Q90.
	Desenvolvimento de Software / Linguagens e ambientes de programação / jBPM 
	Desenvolvimento de Software / Linguagens e ambientes de programação / jBPM 
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