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

Q1.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

membros em geral e passados à seus decendentes, geração a geração.
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Q2.

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

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

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

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

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

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

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

pacificação dos museus.

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

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

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

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

mas, desta vez, concebido como um estado letárgico.

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

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

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

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

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

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

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

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

nossa ilusão da presença mantida e da arte conservada.

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

Atente para as afirmativas abaixo. 

 

 

 

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

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

 

 

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

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

 

 

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

 

 



Está correto o que consta em

• A) I, II e III.

• B) I, apenas.

• C) I e III, apenas.

• D) II, apenas.

• E) II e III, apenas.
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Q3.

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

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

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

branco, o ouro tornou-se negro.

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

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

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

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

paisagem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Os pronomes sublinhados referem-se respectivamente a:

• A) bruma − seiva − mão

• B) planície − troncos − mão

• C) planície − troncos − dedos

• D) Terra − seiva − mão

• E) bruma − troncos − dedos
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Q4.



Sandberg, que mudou totalmente o conceito espectador/obra de arte com o seu trabalho de duas décadas no Museu Stedelijk,

de Amsterdã, iniciou sua palestra elogiando a arquitetura do nosso MAM-RJ que, segundo ele, segue a sua teoria de que o público

deve ver a obra de arte de frente e não de lado, como acontece até agora com o museu convencional de quatro paredes. O ideal,

disse ele, é que as paredes do museu sejam de vidro e que as obras estejam à mostra em painéis no centro do recinto. O museu não

é uma estrutura sagrada e quem o frequenta deve permanecer em contato com a natureza do lado de fora:

“A finalidade do museu de arte contemporânea é nos ajudar a ter consciência da nossa própria época, manter um espelho na

frente do espectador no qual ele possa se reconhecer. Este critério nos leva também a mostrar a arte de todos os tempos dentro do

ambiente atual. Isso significa que devemos abolir o mármore, o veludo, as colunas gregas, que são interpretações do século XIX.

Apenas a maior flexibilidade e simplicidade. A luz de cima é natural ao ar livre, mas artificial ao interior. As telas são pintadas com luz

lateral e devem ser mostradas com luz lateral. A luz de cima nos permite encerrar o visitante entre quatro paredes. Certos museólogos

querem as quatro paredes para infligir o maior número possível de pinturas aos pobres visitantes.

É de capital importância que o visitante possa caminhar em direção a um quadro e não ao lado dele. Quando os quadros são

apresentados nas quatro paredes, o visitante tem de caminhar ao seu lado. Isso produz um efeito completamente diferente,

especialmente se não queremos que ele apenas olhe para o trabalho, mas o veja. Isso é ainda mais verdadeiro em relação aos

grandes museus de arte contemporânea. Eles são grandes porque o artista moderno quer nos envolver com o seu trabalho e deseja

que entremos em sua obra. Ao organizar o nosso museu, devemos ter consciência da mudança de mentalidade da nova geração.

Abolir todas as marcas do establishment: uniformes, cerimoniais, formalismo. Quando eu era jovem, as pessoas entravam nos

museus nas pontas dos pés, não ousavam falar ou rir alto, apenas cochichavam.

Realmente não sabemos se os museus, especialmente os de arte contemporânea, devem existir eternamente. Foram criados

numa época em que a sociedade não estava bastante interessada nos trabalhos de artistas vivos. O ideal seria que a arte se

integrasse outra vez na vida diária, saísse para as ruas, entrasse nas casas e se tornasse uma necessidade. Esta deveria ser a

principal finalidade do museu: tornar-se supérfluo”.

(Adaptado de: BITTENCOURT, Francisco. “Os Museus na Encruzilhada” [1974], em Arte-Dinamite, Rio de Janeiro, Editora Tamanduá, 2016,

p. 73-75)

Eles são grandes porque o artista moderno quer nos envolver com o seu trabalho... (3º parágrafo)

Com as devidas alterações, caso se invertam as relações de subordinação da frase acima, mantém-se o sentido original

fazendo-se uso da conjunção:

• A) a despeito de

• B) conquanto

• C) em conformidade com

• D) de maneira que

• E) uma vez que
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Q5.

Há correta correlação entre as formas verbais em:

Quando as crianças saírem de férias,

• A) a família pudera viajar para o litoral.

• B) elas passavam mais tempo na rua.

• C) as mães teriam menos tempo para si.

• D) elas tiveram mais atividades ao ar livre.

• E) nós iremos ao sítio da família.

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

Língua Portuguesa / Vozes do verbo

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

Q6.



Lições erradas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ficaram com ele.

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

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

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

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

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

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

resultantes deverão ser, nesta ordem:

• A) terão sido salvos − vindo a fortalecer

• B) terá salvado − terá fortalecido

• C) foram salvos − sendo fortalecida

• D) salvaram-se − estando fortalecida

• E) tinham salvado − fortaleceu-se
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Q7.

Quanto à concordância padrão, está escrita corretamente a frase:

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

se tornou mais importante que o próprio registro.

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

mostrando tão poderoso quanto as redes sociais.

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

mais sentido na sociedade dos dias de hoje.

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

sociais o faz por necessidade de aprovação.

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

ainda que a distância, com amigos e familiares.
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Q8.

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

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

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

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

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

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

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

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



negócios. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eventos que

• A) já aconteceram e certamente não acontecerão mais.

• B) ocorrem em condições hipotéticas.

• C) se repetem com os passar dos dias.

• D) não se repetirão num futuro próximo.

• E) raramente aconteceram ou acontecem.
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Q9.

A música relativa

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

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

ponto?

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

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

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

industrial, transformando-se em um novo fetiche.

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

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

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

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

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

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

Quanto à regência e à concordância, considere:

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

criada entre o fenômeno e a linguagem da música.

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

impelem de dançar.

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

ambiciosos produtores de discos e diretores de rádios.

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

• A) I.

• B) II.

• C) III.

• D) I e II.

• E) II e III.
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Q10.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O sinal de crase está empregado corretamente APENAS em

• A) II e III.

• B) I e III.

• C) I e II.

• D) II.

• E) III.
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Língua Portuguesa / Pontuação

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

Q11.

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

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

terá menos chance de errar se escolher por impulso. 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

acredita. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

substituído por:

• A) Porém

• B) Embora

• C) Porquanto

• D) Já que

• E) Mesmo que
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Língua Portuguesa / Redação: confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas

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

Q12.

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

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

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

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

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

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

pratos, extroversão, intimidade.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Q13.

Aspectos Culturais de Mato Grosso do Sul

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

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

contribuições das muitas migrações ocorridas em seu território.

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

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

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

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

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

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

sul.html)

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

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

cultura paraguaia.

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

para essa região.

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

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

do Brasil.

• E) reflexo de uma forte influência da cultura paraguaia, e a cultura de outras regiões não a influenciou de forma relevante.
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Raciocínio Lógico-matemático / Raciocínio lógico-matemático: Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos

fictícios

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

Q14.

Ricardo e Luiz largaram juntos em uma competição de ciclismo disputada em pista circular. Ricardo sempre dá uma volta

completa na pista em 28 segundos, enquanto Luiz sempre leva 30 segundos para completar uma volta. Quando Ricardo tiver

completado a 70ª volta na pista, Luiz estará percorrendo a volta número

• A) 65.

• B) 55.

• C) 66.

• D) 67.

• E) 64.
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Raciocínio Lógico-matemático / Deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura

daquelas relações

Fonte: ANALISTA TéCNICO EDUCACIONAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / CETAM / 2014 / FCC

Q15.

Em uma cidade, todos os engenheiros são casados e nem todos os médicos são solteiros. A partir dessa afirmação pode-se

concluir que, nessa cidade,

• A) há pelo menos um médico e um engenheiro que são solteiros.

• B) a maioria dos médicos são casados.

• C) há médicos que não são solteiros.

• D) nem todos os engenheiros são casados.

• E) alguns engenheiros divorciados foram considerados casados.
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Raciocínio Lógico-matemático / Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio

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

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

Q16.

Uma situação judicial exige que o valor de R$ 810.000,00 seja repartido em três partes de forma que a segunda seja igual ao

dobro da primeira e a terça parte da terceira. Feita a repartição dessa maneira, a diferença entre a maior e a menor das três

partes foi, em reais, de

• A) 480.000,00.

• B) 420.000,00.

• C) 460.000,00.

• D) 380.000,00.

• E) 450.000,00.
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Raciocínio Lógico-matemático / Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões

determinadas

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

Q17.

Uma afirmação que corresponda à negação lógica da afirmação: todos os programas foram limpos e nenhum vírus permaneceu,

é:

• A) Se pelo menos um programa não foi limpo, então algum vírus não permaneceu.

• B) Existe um programa que não foi limpo ou pelo menos um vírus permaneceu.

• C) Nenhum programa foi limpo e todos os vírus permaneceram.

• D) Alguns programas foram limpos ou algum vírus não permaneceu.

• E) Se algum vírus permaneceu, então nenhum programa foi limpos.
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Tecnologia da Informação / Fundamentos de computação / Organização e arquitetura de computadores

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

Q18.

A instrução MOV REG, 1024 copia o conteúdo da memória na posição 1024 para o registrador interno da CPU. O endereço

(base + 1024) corresponde ao endereço virtual gerado pelo programa após a relocação. Em computadores

• A) com memória virtual não podem ser implementadas técnicas de paginação.

• B) com memória virtual o endereço virtual é mapeado em endereço físico pela MMU – Management Memory Unit.

• C) sem memória virtual o endereço virtual é mapeado em endereço físico pela ALU – Arithmetic and Logic Unit.

• D) com memória virtual o endereço virtual é igual ao endereço físico.

• E) sem memória virtual a implementação de esquemas de proteção de memória tornam-se mais fáceis.
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Tecnologia da Informação / Fundamentos de computação / Componentes de um computador (hardware e software)

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

Q19.

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.
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Tecnologia da Informação / Fundamentos de computação / Sistemas de entrada, saída e armazenamento

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

Q20.

Para a instalação física de uma rede local de computadores (LAN) o Técnico utilizou cabos de pares trançados e

para

interligar os computadores, o que estabeleceu a topologia física

. Para conectar a LAN à rede WAN do provedor de acesso

(ISP) o Técnico utilizou o

.

As lacunas I, II e III são, correta e respectivamente, preenchidas por

• A) Access Point − Barramento − Switch

• B) Roteador − Barramento − Firewall

• C) Switch − Estrela − Roteador

• D) Roteador − Estrela − Firewall

• E) Access Point − Barramento − Firewall
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Tecnologia da Informação / Fundamentos de computação / Princípios de sistemas operacionais

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

Q21.

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

mecanismo de swapping, que consiste, basicamente, em

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

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



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

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

• E) bloquear determinadas áreas da memória principal que tenham apresentado problema ou falha.
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Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Ferramentas de desenvolvimento de software e ferramentas CASE / Aspectos de

linguagens de programação

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

Q22.

public class Prova {

public static void main(String[] args) {

int n, i;

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

n = v.length;

v=operation(n, v);

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

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

}

}

■■■

][I

{

int i, j, min, x;

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

min = i;

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

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

min = j;

}

}

x = v[i];

v[i] = v[min];

v[min] = x;

}

return v;

}

}

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

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

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

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

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

• E) public final int[] operation(int n, int v[])
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Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Ferramentas de desenvolvimento de software e ferramentas CASE / Algoritmos e

estruturas de dados e objetos

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

Q23.

public class Prova { 

public static void main(String[] args) { 

int n, i; 

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

n = v.length; 

v=operation(n, v); 

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



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

} 

} 

 

■■■ 

][I 

{ 

int i, j, min, x; 

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

min = i; 

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

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

min = j; 

} 

} 

x = v[i]; 

v[i] = v[min]; 

v[min] = x; 

} 

return v; 

} 

}

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

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

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

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

• D) bolha, que exibe 67 45 12 9 3 1

• E) bloco, que exibe 145 67 12 3 1 9 45
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Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Ferramentas de desenvolvimento de software e ferramentas CASE / Programação

orientada a objetos

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

Q24.

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

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

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

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

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

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

• E) LCOM é mantido baixo, a coesão é alta, e isso é bastante desejável.
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Tecnologia da Informação / Desenvolvimento de sistemas / Ferramentas de desenvolvimento de software e ferramentas CASE / Padrões de projeto

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

Q25.

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.
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Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Organização de arquivos e métodos de acesso

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

Q26.

A administração de um banco de dados envolve a sua proteção. Uma das formas de prover essa proteção é por meio da criação de papéis no banco de dados.

De forma geral, um papel

• A) abrange o conjunto de gatilhos do banco de dados.

• B) possui privilégios definidos para acesso aos objetos do banco de dados que são possuídos pelos membros do papel.

• C) possui membros, cujos privilégios máximos são o de leitura das tabelas do banco de dados.

• D) estabelece a política de criptografia utilizada no banco de dados.

• E) compreende o conjunto de tabelas, denominadas master, que não podem ser excluídas do banco de dados.
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Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Abstração e modelo de dados

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

Q27.

Em relação a projetos de bancos de dados, considere:

I. Tem dependência com a classe do Gerenciador de Banco de Dados - GBD, mas não com o GBD específico.

II. Total dependência do GBD específico.

III. Não tem dependência com a classe do GBD a ser escolhido.

Definem os projetos de bancos de dados correta e respectivamente:

• A) lógico, físico e conceitual.

• B) lógico, conceitual e físico.

• C) conceitual, lógico e físico.

• D) físico, conceitual e lógico.

• E) conceitual, físico e lógico.
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Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Linguagens de definição e manipulação de dados; Linguagens de consulta (query language) - SQL e

PL/SQL

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

Q28.

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

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

sexo FEMININO. O comando correto é:

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

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

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

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

• E) SELECT sexo="FEMININO" FROM TRAB WHERE AVG(salario);
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Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Conhecimentos de SGBD Oracle

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

Q29.

Ao criar a tabela paciente em um banco de dados Oracle, composta pelas colunas id, nome, sobrenome e uf, foi definido o

valor padrão 'SP' para a coluna uf. Para inserir um registro nesta tabela, usando o valor padrão definido, utiliza-se a instrução

PL/SQL INSERT INTO paciente (id, nome, sobrenome, uf) VALUES (300, 'Paulo', 'Freitas',

);

A lacuna I é corretamente preenchida por

• A) '*'

• B) '%uf%'

• C) NULL

• D) '%'

• E) DEFAULT

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

Tecnologia da Informação / Bancos de dados / Conhecimentos de PostgreSQL

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

Q30.

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

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

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

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

• D) INSERT INTO tabTRT DEFAULT VALUES;

• E) SELECT nome1, nome2, nome 3 FROM tab2TRT ORDER FOR nome1 AFTER nome2;

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

Tecnologia da Informação / Linguagens de programação / Tipos de dados elementares e estruturados

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

Q31.

Estruturas de dados básicas, como as pilhas e filas, são usadas em uma gama variada de aplicações. As filas, por exemplo,

suportam alguns métodos essenciais, como o

• A) enqueue(x), que insere o elemento x no fim da fila, sobrepondo o último elemento.

• B) dequeue(), que remove e retorna o elemento do começo da fila; um erro ocorrerá se a fila estiver vazia.

• C) push(x), que insere o elemento x no topo da fila, sem sobrepor nenhum elemento.

• D) pop(), que remove o elemento do início da fila e o retorna, ou seja, devolve o último elemento inserido.

• E) top(), que retorna o elemento do fim da fila sem removê-lo; um erro ocorrerá se a fila estiver vazia.

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

Tecnologia da Informação / Linguagens de programação / Estruturas de controle de fluxo; Funções e procedimentos

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

Q32.



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

Tecnologia da Informação / Linguagens de programação / Linguagens de programação orientada a objetos

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

Q33.

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

Tecnologia da Informação / Linguagens de programação / Programação Java / Arquitetura Java EE

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

Q34.

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

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

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

• A) Contêiner MVC e Contêiner EJB.

• B) Applet Container e Web Container.

• C) Contêiner Web e Contêiner EJB.

• D) Servlet Container e JSP Container.

• E) Application Client Container e Web Container.

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

Tecnologia da Informação / Linguagens de programação / Desenvolvimento web / JSP/servlet

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

Q35.

Considere a imagem de um servidor de aplicação Java EE abaixo.



As lacunas I, II e III são, correta e respectivamente, preenchidas com

• A) servlets − páginas JSP − classes de acesso a dados.

• B) páginas JSP e HTML − classes de entidade − beans de entidade.

• C) páginas HTML − classes de acesso a dados − beans de sessão.

• D) servlets − classes de entidade − classes de acesso a dados.

• E) páginas JSP − beans de sessão − classes de entidade.

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

Tecnologia da Informação / Linguagens de programação / Desenvolvimento web / HTML

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

Q36.

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

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

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

• A) alt e src.

• B) name e idref.

• C) target e source.

• D) ref e caption.

• E) id e for.

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

Tecnologia da Informação / Linguagens de programação / Desenvolvimento web / CSS

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

Q37.

Web design responsivo usa HTML e CSS para que uma página web seja adequadamente apresentada em diversos tipos de

dispositivos, como celulares, tablets, computadores, desktop etc. CSS3 introduziu uma nova técnica chamada media query que

utiliza uma instrução para indicar que um bloco de propriedades CSS será aplicado somente se uma determinada condição for

verdadeira. Por exemplo, para executar um bloco de propriedades CSS, somente se a janela do navegador for menor do que

768px, utiliza-se a instrução

• A) @media only screen and (max-width: 768px) {/* propriedades CSS */}

• B) @mediaQuery only screen-max-width: 768px {/* propriedades CSS */}

• C) @apply if (screen >= 768px) {/* propriedades CSS */}

• D) @mediaQuery only screen on max-width: 768px {/* propriedades CSS */}

• E) @media if (screen >= 768px) {/* propriedades CSS */}

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

Tecnologia da Informação / Linguagens de programação / Desenvolvimento web / JavaScript



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

Q38.

Em JavaScript, a função do método indexOf( ) é

• A) procurar um valor dentro de uma string e retornar a quantidade de ocorrências desse valor, se encontrado.

• B) retornar o índice da última ocorrência do texto específicado em uma string.

• C) extrair um texto de uma string e retornar a string com o texto extraído em uma nova string.

• D) trocar um valor especificado por espaço em branco na string.

• E) retornar o índice da primeira ocorrência de um texto específico em uma string.

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

Tecnologia da Informação / Redes de computadores / Fundamentos de comunicação de dados

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

Q39.

Um sistema de comunicação de dados é formado por 5 componentes:

I. Mensagem: é a informação a ser transmitida. Pode ser constituída de texto, números, figuras, áudio e vídeo ou qualquer combinação desses.

II. Dispositivo que envia a mensagem de dados. Pode ser um computador, uma estação de trabalho, um telefone, uma câmera de vídeo etc.

III. Dispositivo que recebe a mensagem. Pode ser um computador, uma estação de trabalho, um telefone, uma câmera de vídeo etc.

IV. Caminho físico por onde viaja uma mensagem da origem ao destino.

V. Conjunto de regras que governa a comunicação de dados. Representa um acordo entre os dispositivos que se comunicam.

Os componentes numerados II, III, IV e V são:

• A)

.



• B)

.

• C)

.

• D)

.

• E)

.

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

Tecnologia da Informação / Redes de computadores / Meios físicos de transmissão

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

Q40.

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

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

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

• A) 56.000.

• B) 4.800.

• C) 1.200.

• D) 2.400.

• E) 9.600.

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

Tecnologia da Informação / Redes de computadores / Elementos de interconexão de redes de computadores (gateways, switches, roteadores)

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

Q41.

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

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

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

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

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

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

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

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

Tecnologia da Informação / Redes de computadores / Tecnologias de redes locais e de longa distância



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

Q42.

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

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

• A) 1.500.

• B) 64.000.

• C) 32.000.

• D) 6.400.

• E) 16.000.

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

Tecnologia da Informação / Redes de computadores / Arquitetura, protocolos e serviços de redes de comunicação

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

Q43.

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

comando do Windows, e digita-se

• A) apache −a httpd install

• B) apachehttp −a install

• C) httpd −k install

• D) httpd −a mode=service

• E) apachehttpd −k mode=service

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

Tecnologia da Informação / Redes de computadores / Arquitetura TCP/IP

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

Q44.

O processo de implantação do IPv6 requer um período de transição gradual e de convivência das duas versões, v6 e v4.

Assim,

um endereço IPv4 pode ser mapeado em um endereço IPv6. Considerando o endereço IPv4: 133.10.10.10, o endereço IPv6 que

mapeia esse endereço é:

• A) 1111:: 850A:0A0A.

• B) ::1111: 850A:0A0A.

• C) ::FFFF: 850A:0A0A.

• D) 0000:: 850A:0A0A.

• E) 850A:0A0A:FFFF::1111.

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

Tecnologia da Informação / Redes de computadores / Arquitetura cliente-servidor

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA APOIO ESPECIALIZADO - ANáLISE DE SISTEMAS / TST / 2012 / FCC

Q45.

Em relação ao desenvolvimento de soluções Web baseadas no modelo cliente/servidor,

• A) as soluções Web permitem que um cliente tenha acesso a conteúdos de um servidor, bastando ter as informações necessárias ao acesso. Um usuário de

um computador pessoal pode ter acesso a qualquer serviço da Internet, sem necessitar de identificação de acesso.

• B) os computadores que disponibilizam os serviços da Web fazem o papel de cliente, solicitando o acesso a uma área de arquivos temporários dos

computadores pessoais. Quando um usuário solicita o acesso a um serviço da Web, o mesmo faz o papel de servidor, disponibilizando a área de arquivos

temporários para o cliente Web.



• C) o servidor Web faz a oferta de serviços e está preparado para receber diferentes solicitações de um ou mais clientes que, no caso da Internet, são os

computadores pessoais e dispositivos de uso semelhante, tais como smartphones e tablets, com a aplicação adequada para efetuar o acesso.

• D) os sites da Internet são armazenados em servidores, os quais fazem a função de aguardar por solicitações dos usuários finais. Para um usuário ter

acesso a um site, este precisa utilizar um computador ou dispositivo de uso semelhante que tenha acesso a uma rede de computadores.

• E) o cliente, no desenvolvimento de uma solução Web, é considerado o usuário final do sistema, que aguarda por envios de convites por parte de servidores,

os quais buscam por clientes que possam usufruir dos serviços hospedados, tais como sites ou repositório de arquivos.

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

Tecnologia da Informação / Sistemas operacionais / Windows Server 2008 R2 e posteriores / Princípios, conceitos

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

Q46.

Considerando-se que no TRE-SP existam computadores com os sistemas operacionais Windows Server 2012, 2012 R2 e Linux

CentOS 7, no

• A) Windows Server 2012 as ferramentas de gerenciamento do Hyper-V, que permitem criar e gerenciar um ambiente de

computação virtualizado, foram projetadas para gerenciar versões anteriores do Hyper-V.

• B) Windows Server 2012 R2 o desempenho do processador depende da frequência do relógio, do número de núcleos e do

tamanho do cache. Sua instalação exige, no mínimo, processador de 32 bits com 2,4 GHz.

• C) Windows Server 2012 R2 a partição do sistema precisará de espaço extra de disco, acima de 32GB, em máquinas com

mais de 16 GB de RAM para paginação, hibernação e dump files.

• D) Linux CentOS 7, ao se executar o comando arch ou o comando uname -m e o resultado for i486 ou i686, a versão do

sistema operacional é de 64 bits.

• E) Windows e também no Linux as threads não compartilham o mesmo espaço de memória, apenas os processos são

escalonados e starvation e deadlock nunca ocorrem devido ao mecanismo de pipeline.

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

Tecnologia da Informação / Sistemas operacionais / Windows Server 2008 R2 e posteriores / Operação básica

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

Q47.

O administrador do Servidor Host da sessão da Área de Trabalho Remota, do Windows Server 2008 R2, do TRT deve realizar a

atividade de verificar as informações sobre as sessões de usuários neste servidor utilizando o comando

• A) logged

• B) quser

• C) lssec

• D) users

• E) who

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

Tecnologia da Informação / Sistemas operacionais / Red Hat Linux / Princípios, conceitos

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

Q48.

No sistema operacional Linux, o diretório /etc é utilizado, por padrão, para armazenar as configurações do sistema. Nesse

diretório existe o arquivo /etc/shadow que é utilizado para

• A) armazenar as senhas criptografadas dos usuários.

• B) configurar os paths para os sistemas de arquivos em rede.

• C) armazenar os links para as pastas de backup do sistema.

• D) listar os arquivos de cópia de configuração do sistema.

• E) armazenar os nomes DNS equivalentes do sistema.

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



Tecnologia da Informação / Sistemas operacionais / Red Hat Linux / Operação básica

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

Q49.

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

computador. Para isso, ele deve utilizar o comando

• A) top -v

• B) kernel -x

• C) uname -a

• D) vmlinuz -i

• E) grub -b

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

Tecnologia da Informação / Administração de usuários, grupos, permissões, controle de acesso / LDAP

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

Q50.

O LDAP define, dentre outras, a forma como um cliente de diretório pode acessar um servidor de diretório. O LDAP pode ser

usado

• A) para enumerar objetos de diretório, mas não para localizá-los.

• B) para estabelecer uma conexão entre um cliente e um servidor LDAP, usando a porta padrão 485, via UDP.

• C) apenas em ambiente Windows, pois é um serviço de diretório proprietário.

• D) no Linux e configurado através do arquivo ldap-inf.xml, encontrado no diretório /etc.

• E) para consultar ou administrar o Active Directory.

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

Tecnologia da Informação / Administração de usuários, grupos, permissões, controle de acesso / Samba

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

Q51.

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

Tecnologia da Informação / Administração de usuários, grupos, permissões, controle de acesso / Active Directory

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

Q52.

Considere as afirmações sobre o Active Directory, 



 

 

Grupo A: 

 

 

I. Uma nova conta de usuário com o mesmo nome que a conta de usuário anteriormente excluída ASSUME 

automaticamente as permissões e os membros de grupo da conta excluída anteriormente. 

 

 

II. Uma nova conta de usuário com o mesmo nome que a conta de usuário anteriormente excluída NÃO ASSUME 

automaticamente as permissões e os membros de grupo da conta excluída anteriormente. 

 

 

 

Grupo B: 

 

1. Pois a identificação de segurança (SID) de cada conta é compartilhada. Todos os membros e permissões são recriados 

automaticamente. 

 

2. Pois a identificação de segurança (SID) de cada conta é redirecionada para a nova conta. Todos os membros e permissões 

são recriados automaticamente quando a redireção é efetuada. 

 

3. Pois a identificação de segurança (SID) de cada conta é exclusiva. Para duplicar uma conta de usuário excluída, todos os 

membros e permissões devem ser recriados manualmente. 

 

 

 

Dentre as afirmações efetuadas no Grupo A e no Grupo B, a combinação que resulta em uma afirmação correta é expressa em

• A) I e 1.

• B) I e 2.

• C) II e 2.

• D) II e 3.

• E) I e 3.

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

Tecnologia da Informação / Noções sobre política de backup: sistemas de cópia de segurança: tipos e meios de armazenamento

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

Q53.

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

qual as barras verticais representam a quantidade de dados.

Nesta estratégia

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

backup. O último backup deve ser completo.

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

criados desde o último backup completo.

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

realizado mais rápido e necessitará menos espaço de armazenamento.



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

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

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

arquivos.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q54.

Considere a imagem abaixo, que mostra uma arquitetura de armazenamento baseada em informações.

Nessa arquitetura, as lacunas I e II são preenchidas, correta e respectivamente, com

• A) MAN/WAN e NAS.

• B) LAN/SAN e VPN.

• C) VPN/NAS e SAN.

• D) NFS/CIFS e NAS.

• E) LAN/WAN e SAN.

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

Tecnologia da Informação / Segurança de redes de computadores / Firewall

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

Q55.

Firewalls 

 

 

 

I. normalmente não permitem que usuários que não tenham autorização acessem a parte da rede que está sob proteção. 

 

 

II. proibem que serviços potencialmente vulneráveis entrem ou saiam da rede e oferecem um local para monitorar eventos 

relacionados à segurança. 

 

 

III. não permitem que arquivos infectados por malwares sejam transferidos para dentro ou para fora da rede. 

 

 

IV. não permitem que colaboradores ajudem pessoas externas à organização a invadir a rede. 



 

 

Está correto o que consta APENAS em

• A) II e III.

• B) I e IV.

• C) I, II e III.

• D) III e IV.

• E) I e II.

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

Tecnologia da Informação / Segurança de redes de computadores / Sistemas de detecção de intrusão (IDS)

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

Q56.

IDSs são recursos para identificar adequadamente as invasões de ataques em uma rede. O IDS de Estação (Host) se

caracteriza por

• A) ser suscetível à desativação por DoS.

• B) não conseguir analisar dados criptografados.

• C) ser de fácil instalação e manutenção.

• D) ser instalado em roteadores.

• E) depender da intensidade do tráfego.

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

Tecnologia da Informação / Segurança de redes de computadores / Antivírus

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

Q57.

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

Tecnologia da Informação / Segurança de redes de computadores / Ataques e ameaças da Internet e de redes sem fio

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

Q58.

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

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

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

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

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

• A) Ping of Death.

• B) Sniffing.

• C) Spoofing.

• D) Defacement.

• E) DDoS.

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



Tecnologia da Informação / Segurança de redes de computadores / Criptografia / Conceitos básicos de criptografia

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

Q59.

No 1o semestre de 2016 um conhecido aplicativo anunciou que as mensagens seriam criptografadas de ponta a ponta. A criptografia de ponta a ponta é do tipo

e funciona assim: para enviar uma mensagem para o usuário B, o usuário A pede ao

servidor do aplicativo

que também serve ao usuário B. Em seguida, o usuário A usa essa chave para criptografar a

mensagem. Do outro lado, o usuário do B, detentor de

, que está disponível apenas no seu telefone, decodifica a

mensagem enviada por A.

As lacunas I, II e III devem ser, correta e respectivamente, preenchidas por:

• A) simétrica – uma chave pública – uma chave secreta.

• B) simétrica – um hash público – um hash privado.

• C) assimétrica – um hash público – um hash privado.

• D) assimétrica – uma chave secreta – uma chave privada.

• E) assimétrica – uma chave pública – uma chave privada.

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

Tecnologia da Informação / Segurança de redes de computadores / Criptografia / Criptografia simétrica e assimétrica

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

Q60.

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

atuais. O AES

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

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

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

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

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

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

Tecnologia da Informação / Segurança de redes de computadores / Criptografia / Infraestrutura de Chaves Públicas: ICPBrasil

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 15ª / 2015 / FCC

Q61.

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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Tecnologia da Informação / Segurança de redes de computadores / Criptografia / Certificação e assinatura digital

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

Q62.

A técnica de assinatura digital é uma forma eficaz de garantir autoria de documentos eletrônicos. Para comprovar uma

assinatura digital em um documento recebido é necessário, inicialmente,

• A) clicar em um link do e-mail de confirmação recebido com o documento, e inserir a chave pública do signatário.

• B) descriptografar o documento recebido com a chave privada de quem assinou eletronicamente o documento.

• C) conferir a autenticidade das chaves pública e privada do signatário no seu certificado digital.

• D) submeter o documento ao portal da ICP-Brasil para obter o certificado digital do documento assinado.

• E) calcular o hash criptográfico do documento e decifrar a assinatura com a chave pública do signatário.

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

Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Noções de gerenciamento de serviços (ITIL v3) / Gerenciamento de incidentes e problemas

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

Q63.

Um Analista de Sistemas da PRODATER, ao seguir as práticas da ITIL v3 edição 2011, realizou as seguintes tarefas:

1. Definiu o que deveria ser medido.

2. Definiu o que pode ser medido.

3. Realizou a coleta de dados e verificou sua integridade.

O Analista realizou os 3 primeiros passos do processo



• A) Gerenciamento de Liberação do ciclo Desenho de Serviços.

• B) Cumprimento de Requisição do ciclo Transição de Serviços.

• C) Gerenciamento de Acessos do ciclo Operação de Serviços.

• D) Melhoria em 7 Passos do ciclo Melhoria Contínua de Serviços.

• E) Melhoria em 5 Passos do ciclo Melhoria Contínua de Serviços.

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

Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Noções de gerenciamento de serviços (ITIL v3) / Gerenciamento de mudanças

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

Q64.

No Gerenciamento de Liberação e Implantação da ITIL v3, é proposto o Modelo V de Serviço para o planejamento da construção

e teste dos serviços.

No Modelo V, acima, as lacunas I, II e III são preenchidas, correta e respectivamente, com:

• A) Definir Escopo da Liberação, Planejar Liberação, Definir Requisitos da Liberação.

• B) Definir Escopo da Liberação, Definir Requisitos da Liberação, Definir Requisitos do Serviço.

• C) Definir Requisitos da Liberação, Definir Requisitos do Negócio, Definir Requisitos do Serviço.

• D) Definir Requisitos do Negócio, Definir Requisitos do Serviço, Definir Solução do Serviço.

• E) Definir Requisitos do Negócio, Definir Requisitos do Sistema, Definir Requisitos do Serviço.

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

Tecnologia da Informação / Gestão e Governança de TI / Noções de gerenciamento de serviços (ITIL v3) / Central de serviços

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

Q65.

Devido ao fato de os serviços não serem estocáveis, ou seja, o serviço é consumido assim que é gerado, é importante que seja

conhecido o seu comportamento ao longo do tempo para que a quantidade adequada de recursos seja alocada. Como exemplo,

considere um site de e-commerce durante o dia das mães, dia das crianças e o período de Natal. Com certeza o volume de

compras é bem maior do que nas datas normais. Sabendo-se o comportamento do serviço, é possível aumentar o estoque de

produtos e ampliar a capacidade de acesso ao site nestas datas. De acordo com a ITIL v3 edição 2011, o processo responsável

pelo entendimento, previsão e influência da necessidade do cliente por serviços é o processo da Estratégia de Serviços denominado Gerenciamento de



• A) Capacidade.

• B) Demanda.

• C) Disponibilidade.

• D) Configurações e Ativos de TI.

• E) Nível de Serviço.

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