
Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos

Fonte: TéCNICO - ÁREA 3 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q1.

Uma pessoa azulada veio a mim e disse que não

estava bem. Eu mentiria se falasse que me senti

incomodado por se tratar de um completo desconhecido.

Pois foi justamente daí que tirei o ânimo para sustentar o

encontro. Poderia escolher, tranquilo, entre o sim e o não.

Se virasse a cara e apressasse o passo, não me sentiria em

desconforto por fugir de um inoportuno em desamparo.

Folgadamente livre para decidir, como se essa condição

fosse o meu conteúdo suficiente para aquele dia. Então

fiquei e perguntei a razão de sua cor azulada, seu olhar

mortificado, sua púrpura imaginação engalfinhando-se

com céleres fantasmas. Tudo assim, duvidosamente antigo.

A pessoa então tocou-me no braço. Era fria, de uma mudez

marmórea. Então postei-me como uma estátua. E assim

fiquei.

João Gilberto Noll. Mínimos, múltiplos, comuns. São Paulo: Francis, 2003, p. 67.

Com relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto

apresentado, julgue os itens a seguir.

O autor encerra o texto com a imagem de duas estátuas que

não se comunicam.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Tipologia textual

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

Q2.

Texto CB1A1AAA

Não sou de choro fácil a não ser quando descubro 

qualquer coisa muito interessante sobre ácido 

desoxirribonucleico. Ou quando acho uma carta que fale sobre 

a descoberta de um novo modelo para a estrutura do ácido 

desoxirribonucleico, uma carta que termine com “Muito amor, 

papai”. Francis Crick descobriu o desenho do DNA e escreveu 

a seu filho só para dizer que “nossa estrutura é muito bonita”. 

Estrutura, foi o que ele falou. Antes de despedir-se ainda disse: 

“Quando chegar em casa, vou te mostrar o modelo”. Não 

esqueça os dois pacotes de leite, passe para comprar pão, 

guarde o resto do dinheiro para seus caramelos e, quando 

chegar, eu mostro a você o mecanismo copiador básico a partir 

do qual a vida vem da vida. 

Não sou de choro fácil, mas um composto orgânico 

cujas moléculas contêm as instruções genéticas que coordenam 

o desenvolvimento e o funcionamento de todos os seres vivos 

me comove. Cromossomas me animam, ribossomas me 

espantam. A divisão celular não me deixa dormir, e olha que eu 

moro bem no meio das montanhas. De vez em quando vejo 

passarem os aviões, mas isso nunca acontece de madrugada — 

a noite se guarda toda para o infinito silêncio. 

Acho que uma palavra é muito mais bonita do que 

uma carabina, mas não sei se vem ao caso. Nenhuma palavra 

quer ferir outras palavras: nem desoxirribonucleico, nem 

montanha, nem canção. Todos esses conceitos têm os seus



sinônimos, veja só, ácido desoxirribonucleico e DNA são 

exatamente a mesma coisa, e os do resto das palavras você 

acha. É tudo uma questão de amor e prisma, por favor não abra 

os canhões. Que coisa mais linda esse ácido despenteado, 

caramba. Olhei com mais atenção o desenho da estrutura e 

descobri: a raça humana é toda brilho.

Matilde Campilho. Notícias escrevinhadas na beira da estrada.

In: Jóquei. São Paulo: Editora 34, 2015, p. 26-7 (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, com relação às ideias e aos aspectos

linguísticos do texto CB1A1AAA, no qual a autora Matilde

Campilho aborda a descoberta, em 1953, da estrutura da molécula

do DNA, correalizada pelos cientistas James Watson e

Francis Crick.

Pode-se inferir da ausência de aspas e do estilo característico

do texto que a passagem “Não esqueça os dois pacotes de leite

(...) a partir do qual a vida vem da vida” (R. 9 a 13) é uma

extrapolação imaginativa da autora a partir da carta escrita por

Francis Crick a seu filho.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Ortografia oficial

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PROCURADORIA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q3.

Os itens a seguir apresentam trechos adaptados de textos do sítio do

TCE/PA. Julgue-os quanto à correção gramatical.

O Portal da Transparência do TCE/PA foi lançado, em maio de

2010, é um canal pelo qual a sociedade pode acompanhar

a execução orçamentária e financeira deste tribunal.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Acentuação gráfica

Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE TéCNICO / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q4.

A revolução digital está relacionada à nossa 

capacidade de conhecer determinadas informações e delas 

dispor, bem como de agir procurando a compreensão simples 

de fenômenos complexos. A nova sociedade do conhecimento 

requer acesso fácil à informação e ao saber. A “nuvem” — 

tecnologia capaz de gerenciar de forma inteligente enormes 

quantidades de dados —, a conectividade móvel e as redes 

sociais levam alguns especialistas a afirmar que estamos no 

início da quarta revolução digital. Esse é um avanço de maior 

transcendência que o das três revoluções anteriores (os 

primeiros computadores empresariais, o computador pessoal e 

a Internet). 

Os territórios inteligentes apostam em uma tecnologia 

digital mais adequada e que esteja a serviço da qualidade de 

vida, do acesso à informação e da potencialização da economia 

criativa. O desenvolvimento das tecnologias da informação, das



telecomunicações e da Internet tem facilitado o nascimento de 

fluxos e redes que favorecem a conexão entre pessoas, 

instituições e empresas, apesar da distância física entre elas. No 

futuro, a revolução digital poderá ser o detonador da economia 

criativa e de uma melhora substancial da competitividade das 

cidades.

Alfonso Vegara. Os territórios inteligentes.

Internet: <http://bibliotecadigital.fgv.br> (com adaptações).

Julgue os próximos itens, a respeito das ideias e estruturas

linguísticas do texto Os territórios inteligentes.

A palavra “está” recebe acento gráfico em decorrência da

mesma regra que determina o emprego do acento no vocábulo

“três”.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Emprego das classes de palavras

Fonte: TéCNICO - ÁREA 3 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q5.

Uma das grandes cousas que se veem hoje no

mundo, e nós pelo costume de cada dia não admiramos, é a

transmigração imensa de gentes e nações etíopes, que da

África continuamente estão passando a esta América. Entra

uma nau de Angola, e desova no mesmo dia quinhentos,

seiscentos e talvez mil escravos. Os israelitas atravessaram

o Mar Vermelho, e passaram da África à Ásia, fugindo do

cativeiro; estes atravessam o mar oceano na sua maior

largura, e passam da mesma África à América e para viver

e morrer cativos. Os outros nascem para viver, estes para

servir. Nas outras terras do que aram os homens, e do que

fiam e tecem as mulheres, se fazem os comércios: naquela

o que geram os pais e o que criam a seus peitos as mães, é

o que se vende, e se compra. Oh trato desumano, em que a

mercancia são homens! Oh mercancia diabólica, em que os

interesses se tiram das almas alheias, e os riscos das

próprias!

Já se depois de chegados olharmos para estes

miseráveis, e para os que se chamam seus senhores: o que

se viu nos dous estados de Jó, é o que aqui representa a

fortuna, pondo juntas a felicidade e a miséria no mesmo

teatro. Os senhores poucos, e os escravos muitos; os

senhores rompendo galas, os escravos despidos e nus; os

senhores banqueteando, os escravos perecendo à fome; os

senhores nadando em ouro e prata, os escravos carregados

de ferros; os senhores tratando-os como brutos, os escravos

adorando-os e temendo-os como deuses; os senhores em pé

apontando para o açoute, como estátuas da soberba e da

tirania, os escravos prostrados com as mãos atadas atrás

como imagens vilíssimas da servidão, e espetáculos da

extrema miséria.

Antônio Vieira. Sermão vigésimo sétimo do rosário. In: Essencial

padre Antônio Vieira. Organização e introdução de Alfredo Bosi. São Paulo:

Penguin Classics, Companhia das Letras, 2011, p. 532-3 (com adaptações).

Com relação aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto

precedente, julgue os itens que se seguem.



A forma verbal “nadando” (■.25) exprime um evento com

duração no tempo.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Emprego do sinal indicativo de crase

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q6.

Texto CB1A1BBB

Pedir ao educador que situe o centro de gravidade na

própria criança é pedir-lhe nada menos que fazer uma

revolução, se é verdade que até agora o centro de gravidade foi

situado fora dela. É essa revolução — exigência fundamental

do movimento da educação nova — que Claparède compara

à que Copérnico realizou na astronomia, e que ele define, com

tanta felicidade, nas seguintes linhas: “são os métodos e os

programas que gravitam em torno da criança e não mais

a criança que gira em torno de um programa decidido fora dela.

Essa é a revolução copernicana à qual a psicologia convida

o educador”.

M. A. Bloch. Filosofia da educação nova. Paris: PUF, 1973, p. 33 (com adaptações).

Com relação às ideias do texto CB1A1BBB e aos seus aspectos

linguísticos, julgue os itens a seguir.

A supressão do acento grave, indicativo de crase, no trecho

“que Claparède compara à que Copérnico realizou na

astronomia” (R. 5 e 6), prejudicaria a correção gramatical do

texto, dada a impossibilidade de omissão do artigo definido no

contexto.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Sintaxe da oração e do período

Fonte: TéCNICO - ÁREA 3 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q7.

Uma das grandes cousas que se veem hoje no 

mundo, e nós pelo costume de cada dia não admiramos, é a 

transmigração imensa de gentes e nações etíopes, que da 

África continuamente estão passando a esta América. Entra 

uma nau de Angola, e desova no mesmo dia quinhentos, 

seiscentos e talvez mil escravos. Os israelitas atravessaram 

o Mar Vermelho, e passaram da África à Ásia, fugindo do 

cativeiro; estes atravessam o mar oceano na sua maior 

largura, e passam da mesma África à América e para viver 

e morrer cativos. Os outros nascem para viver, estes para 

servir. Nas outras terras do que aram os homens, e do que 

fiam e tecem as mulheres, se fazem os comércios: naquela 

o que geram os pais e o que criam a seus peitos as mães, é 

o que se vende, e se compra. Oh trato desumano, em que a 

mercancia são homens! Oh mercancia diabólica, em que os 

interesses se tiram das almas alheias, e os riscos das 

próprias! 

Já se depois de chegados olharmos para estes



miseráveis, e para os que se chamam seus senhores: o que 

se viu nos dous estados de Jó, é o que aqui representa a 

fortuna, pondo juntas a felicidade e a miséria no mesmo 

teatro. Os senhores poucos, e os escravos muitos; os 

senhores rompendo galas, os escravos despidos e nus; os 

senhores banqueteando, os escravos perecendo à fome; os 

senhores nadando em ouro e prata, os escravos carregados 

de ferros; os senhores tratando-os como brutos, os escravos 

adorando-os e temendo-os como deuses; os senhores em pé 

apontando para o açoute, como estátuas da soberba e da 

tirania, os escravos prostrados com as mãos atadas atrás 

como imagens vilíssimas da servidão, e espetáculos da 

extrema miséria.

Antônio Vieira. Sermão vigésimo sétimo do rosário. In: Essencial

padre Antônio Vieira. Organização e introdução de Alfredo Bosi. São Paulo:

Penguin Classics, Companhia das Letras, 2011, p. 532-3 (com adaptações).

Com relação aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto

precedente, julgue os itens que se seguem.

A expressão “pelo costume de cada dia” (■.2) exprime a

causa por que, conforme o texto, não se admirava “a

transmigração imensa de gentes e nações etíopes” (■. 2 e 3).

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Pontuação

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q8.

Texto CB2A1AAA

O Brasil, durante a maior parte da sua história,

manteve uma cultura familista e pró-natalista. Por cerca de

450 anos, o incentivo à fecundidade elevada era justificado

em função da prevalência de altas taxas de mortalidade,

dos interesses da colonização portuguesa, da expansão da

ocupação territorial e do crescimento do mercado interno.

Durante o período do Estado Novo (1937-1945), no

governo de Getúlio Vargas, foram adotados dispositivos legais

para fortalecer a família numerosa, por meio de diversas

medidas: desestímulo ao trabalho feminino; facilidades para a

aquisição de casa própria pelos indivíduos que pretendessem

se casar; complemento de renda dos casados com filhos e

regras que privilegiavam os homens casados e com filhos

quanto ao acesso e à promoção no serviço público.

O artigo 124 da Constituição Brasileira de 1937

afirmava: “A família, constituída pelo casamento indissolúvel,

está sob a proteção especial do Estado. Às famílias numerosas

serão atribuídas compensações na proporção de seus

encargos”. Naquele período, além dos incentivos ao casamento

e à reprodução, vigia uma legislação que proibia o uso de

métodos contraceptivos e o aborto: o Decreto Federal

nº 20.291, de 1932, que vedava a prática médica que tivesse

por fim impedir a concepção ou interromper a gestação, e a Lei

das Contravenções Penais, sancionada em 1941, que proibia

“anunciar processo, substância ou objeto destinado a provocar

o aborto ou evitar a gravidez”.

José Eustáquio Diniz Alves O planejamento familiar no

Brasil Internet: <www.ecodebate.com.br> (com adaptações)



Com relação a aspectos linguísticos do texto CB2A1AAA, julgue

os itens seguintes.

A substituição do ponto empregado logo após “pró-natalista”

(R.2) por vírgula, com a devida alteração da letra inicial

maiúscula para minúscula, manteria a correção do texto.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Concordância nominal e verbal

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q9.

Ao combater a febre amarela, Oswaldo Cruz enfrentou

vários problemas. Grande parte dos médicos e da população

acreditava que a doença se transmitia pelo contato com roupas,

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

acreditava em uma nova teoria: o transmissor da febre amarela

era um mosquito. Assim, suspendeu as desinfecções, método

então tradicional no combate à moléstia, e implantou medidas

sanitárias com brigadas que percorreram casas, jardins, quintais

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

violenta reação popular.

Em 1904, a oposição a Oswaldo Cruz atingiu seu

ápice. Com o recrudescimento dos surtos de varíola, o

sanitarista tentou promover a vacinação em massa da

população. Os jornais lançaram uma campanha contra a

medida. O congresso protestou e foi organizada a Liga Contra

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

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

Vermelha se levantou. O governo derrotou a rebelião, mas

suspendeu a obrigatoriedade da vacina.

Oswaldo Cruz acabou vencendo a batalha. Em 1907,

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

uma epidemia de varíola levou a população aos postos de

vacinação. O Brasil finalmente reconhecia o valor do

sanitarista.

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

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

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

itens que se seguem.

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

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

substituída sem prejuízo à correção gramatical pela forma

verbal acreditavam, que estabeleceria concordância com o

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

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Regência nominal e verbal

Fonte: TECNOLOGISTA - QUALQUER ÁREA DE FORMAçãO / INPI / 2014 / CESPE

Q10.



Marca é todo sinal distintivo expresso em palavras ou

figuras, destinado a atribuir procedência a determinado produto

ou serviço, ou ainda a diferenciar determinado produtor ou

prestador de serviços de seus concorrentes.

Apenas o registro da marca atribuirá ao seu titular o

direito de explorá-la comercialmente ou impedir que outros o

façam. Nos casos em que a marca for registrada, o uso

evidentemente comercial dessa marca, ou seja, com alguma

intenção de lucro direto ou indireto, dependerá de autorização

de seu titular. Para usos não comerciais — como um recurso

educacional, por exemplo —, a marca pode ser citada e

estudada sem autorização, pois o objetivo direto não é a

obtenção de ganho financeiro. Evidentemente, o nome da

marca e o seu logotipo não podem sofrer alterações que firam

a sua reputação ou que alterem a sua integridade. Se as

mudanças forem feitas apenas para fins de estudo em ambiente

de sala de aula, não haverá problema, porém os alunos devem

ser orientados a não divulgar esses trabalhos em redes sociais

ou em qualquer outro canal público.

D. P. Almeida, I. G. Del Monde e P. P. Pinheiro (Coord.). Manual

de propriedade intelectual. Versão 2012-2013. Araraquara: UNESP,

NEaD, p. 40. Internet: <www.acervodigital.unesp.br> (com adaptações).

Julgue os itens seguintes, relativos a estruturas linguísticas do texto.

As palavras “distintivo” (L.1), “indireto” (L.9) e “público”

(L.19) exercem a função de modificadores nominais.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Significação das palavras

Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE

Q11.

A dimensão “ético-filosófica” do liberalismo denota 

afirmação de valores e direitos básicos atribuíveis à natureza 

moral e racional do ser humano. Suas diretrizes se assentam 

nos princípios da liberdade pessoal, do individualismo, da 

tolerância, da dignidade e da crença na vida. Já o aspecto 

“econômico” refere-se, sobretudo, às condições que abrangem 

a propriedade privada, a economia de mercado, a ausência ou 

minimização do controle estatal, a livre empresa e a iniciativa 

privada. Ainda como parte integrante desse referencial, 

encontram-se os direitos econômicos, representados pelo 

direito de propriedade, o direito de herança, o direito de 

acumular riqueza e capital. Por último, a perspectiva 

“político-jurídica” do liberalismo está calcada em princípios 

básicos como: consentimento individual, representação 

política, divisão dos poderes e descentralização administrativa, 

entre outros. 

Tendo presente essas asserções genéricas, podemos 

compreender melhor as ambiguidades e os limites do 

liberalismo brasileiro, porquanto, desde os primórdios, ele 

teve de conviver com uma estrutura político-administrativa 

patrimonialista e com uma dominação econômica escravista 

das elites agrárias. Emília Viotti da Costa defende que não se 

deve realçar em demasia a importância das ideias liberais 

europeias nas convulsões sociais ocorridas no Brasil 

(Inconfidência Mineira, Revolução Pernambucana etc.) desde 

fins do século XVIII, pois tais movimentos não chegaram a ter 

grande alcance ideológico. Para a autora, a nova doutrina era 

de conhecimento limitado entre determinados segmentos



revolucionários. O que importa ter em vista é essa distinção 

entre o liberalismo europeu, como ideologia revolucionária 

articulada por novos setores emergentes e forjados na luta 

contra os privilégios da nobreza, e o liberalismo brasileiro, uma 

versão mais restrita do liberalismo europeu.

Antonio Wolkmer. História do direito no Brasil. Rio de

Janeiro: Editora Forense, 2003, p. 63-4 (com adaptações).

Julgue os itens que se seguem, referentes aos sentidos e a aspectos

gramaticais do texto.

A forma verbal “denota” (L.1) poderia ser corretamente

substituída, no texto, pelo seu sinônimo manifesta.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Redação e correspondências oficiais: Manual de Redação da Presidência da República

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

Q12.

Considerando o trecho de documento hipotético apresentado

anteriormente, julgue os itens a seguir.

O documento apresentado é um memorando, já que visa à

comunicação interna ao Poder Judiciário, de modo que o

assunto deveria suceder o vocativo.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Inglesa / Compreensão de texto escrito em Língua Inglesa

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

Q13.

The Internet is essentially non-geographic, but it is 

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

information placed or exchanged on the Web. For most of 

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

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

What is the present situation? The art of estimating 

how many are online throughout the world is an inexact 

one at best. Surveys abound, using all sorts of



measurement parameters. The attitudes towards the role of 

languages on the Internet are as diverse as the attitudes and 

opinions that people hold about languages in general. 

The user groups of different languages are ensuring 

their presence and usage by network communities. There 

are people who, like Yukio Tsuda, consider that the 

dominance of English signifies continuity of 

neo-colonialism through colonialization of consciousness 

and ensures social and communication inequality as well 

as language discrimination. 

The dominance of English language on the Web for 

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

and international character but by technology and 

standards, which did not support different characters and 

other multilingual features. At present these technical 

problems are either solved or under investigation. 

Barriers to localization and multilingualism are 

falling away. The possibilities and diversity of language 

resources as well as means of teaching, learning, 

promoting, and practicing language are constantly 

growing. The major move was creation of means 

supporting different character sets.

E. Maceviciute. Multilingual virtual world: languages on

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

Concerning the ideas of the previous text and the vocabulary

used in it, judge the following items.

It can be concluded from the text that the virtual

environment is not susceptible to geographical analysis.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Inglesa / Gramática para a compreensão de conteúdos semânticos

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

Q14.

The Internet is essentially non-geographic, but it is 

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

information placed or exchanged on the Web. For most of 

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

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

What is the present situation? The art of estimating 

how many are online throughout the world is an inexact 

one at best. Surveys abound, using all sorts of 

measurement parameters. The attitudes towards the role of 

languages on the Internet are as diverse as the attitudes and 

opinions that people hold about languages in general. 

The user groups of different languages are ensuring 

their presence and usage by network communities. There 

are people who, like Yukio Tsuda, consider that the 

dominance of English signifies continuity of 

neo-colonialism through colonialization of consciousness 

and ensures social and communication inequality as well 

as language discrimination. 

The dominance of English language on the Web for 

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

and international character but by technology and 

standards, which did not support different characters and 

other multilingual features. At present these technical 

problems are either solved or under investigation. 

Barriers to localization and multilingualism are



falling away. The possibilities and diversity of language 

resources as well as means of teaching, learning, 

promoting, and practicing language are constantly 

growing. The major move was creation of means 

supporting different character sets.

E. Maceviciute. Multilingual virtual world: languages on

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

Concerning the ideas of the previous text and the vocabulary

used in it, judge the following items.

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

replaced by There are numerous surveys, without altering

the meaning of the sentence.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico-Quantitativo / Estruturas lógicas

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

Q15.

Um eleitor deverá escolher um entre os candidatos A, B,C e D. Ele recebeu, de seus amigos, as quatro seguintes mensagens a respeito desses candidatos:

• Os candidatos A e B são empresários.

• Exatamente dois entre os candidatos A, B e C são empresários.

• O candidato A é empresário.

• O candidato C é empresário.

Com base nas informações apresentadas, julgue os próximos itens,considerando que o eleitor sabe que exatamente uma das mensagens é falsa e que

exatamente um dos candidatos não é empresário.

As informações são suficientes para se concluir que o candidato D é empresário.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico-Quantitativo / Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões

Fonte: ANALISTA DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE

Q16.

Uma população de 1.000 pessoas acima de 60 anos de 

idade foi dividida nos seguintes dois grupos: 

 

A: aqueles que já sofreram infarto (totalizando 400 pessoas); e 

 

B: aqueles que nunca sofreram infarto (totalizando 600 pessoas). 

 

 

Cada uma das 400 pessoas do grupo A é ou diabética ou 

fumante ou ambos (diabética e fumante). 

 

A população do grupo B é constituída por três conjuntos 

de indivíduos: fumantes, ex-fumantes e pessoas que nunca fumaram 

(não fumantes). 



 

Com base nessas informações, julgue os itens subsecutivos. 

Se, das pessoas do grupo A, 280 são fumantes e 195 são

diabéticas, então 120 pessoas desse grupo são diabéticas e não

são fumantes.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico-Quantitativo / Lógica sentencial (ou proposicional)

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO I - ÁREA ADMINISTATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q17.

Julgue os itens seguintes, relativos à lógica proposicional e de

argumentação.

O seguinte argumento constitui um argumento válido:

“O Porto de Itaqui está no Sudeste brasileiro, pois o Porto de

Itaqui está localizado na Ilha de Marajó e a Ilha de Marajó está

localizada em São Paulo.”

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico-Quantitativo / Lógica de primeira ordem

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

Q18.

Acerca dos argumentos racionais, julgue os itens a seguir.

No diálogo seguinte, a resposta de Q é embasada em um

raciocínio por abdução.

P: Vamos jantar no restaurante X?

Q: Melhor não. A comida desse restaurante não é muito boa.

Li em um site de reclamações muitas pessoas dizendo que,

após comerem nesse restaurante, passaram muito mal e

tiveram de ir ao hospital. Além disso, conheço cinco amigos

que comeram lá e foram parar no hospital.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico-Quantitativo / Princípios de contagem e probabilidade

Fonte: OFICIAL DE INTELIGêNCIA - ÁREA 2 / ABIN / 2018 / CESPE

Q19.

A quantidade diária de emails indesejados recebidos por 

um atendente é uma variável aleatória X que segue distribuição de 

Poisson com média e variância desconhecidas. Para estimá-las, 

retirou-se dessa distribuição uma amostra aleatória simples de



tamanho quatro, cujos valores observados foram 10, 4, 2 e 4. 

Com relação a essa situação hipotética, julgue os seguintes itens. 

Se P (X = 0) representa a probabilidade de esse atendente não

receber emails indesejados em determinado dia, estima-se que

tal probabilidade seja nula.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico-Quantitativo / Operações com conjuntos

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO I - ÁREA ADMINISTATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q20.

Determinado porto recebeu um grande carregamento

de frango congelado, carne suína congelada e carne bovina

congelada, para exportação. Esses produtos foram distribuídos em 800 contêineres, da seguinte forma: nenhum contêiner foi carregado

com os três produtos; 300 contêineres foram carregados com carne

bovina; 450, com carne suína; 100, com frango e carne bovina; 150,

com carne suína e carne bovina; 100, com frango e carne suína.

Nessa situação hipotética,

250 contêineres foram carregados somente com carne suína.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico-Quantitativo / Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais

Fonte: OFICIAL DE INTELIGêNCIA - ÁREA 1 / ABIN / 2018 / CESPE

Q21.

A sequência infinita: a0, a1, a2, a3, ... é definida por: a0 = 1, a1 = 3 e, para cada número inteiro n ≥ 1, a2n = a2n-1 + a2n-2, e a2n+1 = a2n - a2n-1.

Com relação a essa sequência, julgue os itens seguintes.

Existem infinitos valores inteiros de p e q tais que ap = aq.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Princípios fundamentais da Constituição da República

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

GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE

Q22.

À luz do disposto na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue os

itens a seguir, acerca dos princípios constitucionais e dos direitos

fundamentais.

Conforme a CF, o poder emana do povo e é exercido por meio

de representantes eleitos, não havendo previsão do exercício

do poder diretamente pelo povo.



• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO III - ÁREA JURíDICA / EMAP / 2018 / CESPE

Q23.

Acerca de licitações e contratos a serem celebrados por empresas

públicas, julgue os itens a seguir.

Cabe mandado de segurança contra ato praticado em licitação

promovida por empresa pública.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos sociais

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

Q24.

À luz das disposições constitucionais relativas aos direitos sociais,

julgue os itens a seguir.

Cabe ao sindicato da categoria definir, no caso de greve, os

serviços ou atividades essenciais que serão disponibilizados à

coletividade, assim como dispor sobre o atendimento das

necessidades inadiáveis da comunidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Organização do Estado / União

Fonte: TéCNICO - ÁREA 3 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q25.

Maria tomou posse recentemente no IPHAN e ficou

responsável por desenvolver um projeto cujo objetivo era

restaurar um acervo de pinturas pertencentes ao município do Rio

de Janeiro e reformar uma área específica de um museu

municipal, para a exposição das pinturas restauradas.

Essas pinturas possuem grande valor histórico, artístico e

cultural, consideradas peças de grande raridade pelo estilo e

método de pintura utilizado. Essa restauração é uma tarefa que

somente pode ser realizada por técnico especializado, e há no

país somente uma profissional habilitada para o trabalho.

Em relação a essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

Maria deve sugerir a federalização da posse de todo o acervo 

de pinturas, uma vez que o referido projeto será executado 

pelo IPHAN e cabe exclusivamente à União proteger 

documentos, obras e bens de valor histórico, artístico e



cultural.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Organização do Estado / Estados, Municípios e Distrito Federal

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: DIREITO E LEGISLAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q26.

O governo de determinado estado da Federação publicou

medida provisória (MP) que altera dispositivos da Lei de Diretrizes

e Bases da Educação Nacional. Em protesto contra a referida MP,

alguns estudantes do ensino médio do estado ocuparam as escolas

públicas, impedindo que os demais alunos frequentassem as aulas.

O Ministério Público estadual ingressou com medida judicial

requerendo a imediata reintegração e desocupação das escolas

invadidas. A medida judicial requerida foi deferida por um juiz

de primeiro grau que tomou posse há vinte meses.

A respeito dessa situação hipotética e de aspectos constitucionais

a ela relacionados, julgue os itens a seguir.

A procuradoria-geral do estado também possui competência

para requerer a medida judicial de desocupação das escolas,

por não ser essa competência privativa do Ministério Público

estadual.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Administração Pública / Disposições gerais

Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q27.

Acerca dos agentes públicos, julgue os itens a seguir à luz da

Constituição Federal de 1988 e da Lei Complementar nº 840/2011,

que regula o regime jurídico dos servidores públicos civis do DF.

Havendo compatibilidade de horários e observado o teto

constitucional remuneratório, permite-se a acumulação

remunerada de dois cargos públicos de professor.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Administração Pública / Servidores públicos

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

Q28.

A respeito do que dispõe a Constituição Federal de 1988 (CF) sobre

o regime jurídico da administração pública e o Poder Judiciário,

julgue os itens seguintes.



Nas contratações temporárias autorizadas pela CF, não é

obrigatória a aprovação em concurso público.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Organização dos poderes / Poder Legislativo

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

GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE

Q29.

Julgue os itens subsequentes, relativos ao sistema tributário, ao

sistema financeiro, ao orçamento público e ao controle externo

conforme as disposições da CF.

Cabe ao Congresso Nacional exercer, entre outras

competências, a fiscalização contábil da União, mediante

controle externo.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Organização dos poderes / Poder Executivo

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO I - ÁREA ADMINISTATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q30.

Julgue os próximos itens, relativos à organização dos poderes.

Caso o presidente da República pretenda realizar determinado

ato que necessite de aprovação da população, deverá realizar

consulta plebiscitária, que será convocada por decreto

presidencial.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Organização dos poderes / Poder Judiciário

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO I - ÁREA ADMINISTATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q31.

Julgue os próximos itens, relativos à organização dos poderes.

O Conselho Nacional de Justiça é órgão que exerce o controle

da atuação administrativa, financeira e jurisdicional no âmbito

de todo o Poder Judiciário.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Finanças Públicas: normas gerais e orçamentárias



Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q32.

Com relação ao orçamento público no Brasil, julgue os próximos

itens, considerando o que está estabelecido na Constituição Federal

de 1988 (CF).

No Brasil, para determinado período do ano civil, cada ente da

Federação deve possuir um orçamento para as receitas e um

orçamento para as despesas.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Controle externo e sistemas de controle interno

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

Q33.

Acerca de administração financeira e orçamentária e do orçamento

público no Brasil, julgue os próximos itens.

Se o Congresso Nacional não receber a proposta orçamentária

elaborada pelo Poder Executivo no prazo fixado pela

Constituição Federal, ele deverá elaborar sua própria proposta

orçamentária, sem prejuízo da imposição de sanções cabíveis.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Ordem econômica e financeira: princípios gerais da atividade econômica

Fonte: ANALISTA - POLíTICA ECONôMICA E MONETáRIA / BACEN/DEPES / 2013 / CESPE

Q34.

Julgue os itens a seguir, relativos às finanças públicas e à ordem

econômica e financeira.

Ao BACEN, integrante da administração pública centralizada,

é vedado comprar e vender títulos de emissão do Tesouro

Nacional.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Administração pública / Princípios básicos

Fonte: TéCNICO - ÁREA 3 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q35.

Maria tomou posse recentemente no IPHAN e ficou 

responsável por desenvolver um projeto cujo objetivo era 

restaurar um acervo de pinturas pertencentes ao município do Rio 

de Janeiro e reformar uma área específica de um museu 

municipal, para a exposição das pinturas restauradas.



Essas pinturas possuem grande valor histórico, artístico e 

cultural, consideradas peças de grande raridade pelo estilo e 

método de pintura utilizado. Essa restauração é uma tarefa que 

somente pode ser realizada por técnico especializado, e há no 

país somente uma profissional habilitada para o trabalho. 

 

 

Em relação a essa situação hipotética, julgue os itens a seguir. 

Dado o princípio da legalidade, Maria, como funcionária do

IPHAN responsável pelo projeto, só pode fazer o que lhe é

permitido de forma expressa por legislação pertinente.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Administração pública / Administração direta e indireta

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

Q36.

Em relação à organização administrativa e à licitação

administrativa, julgue os itens a seguir.

Por ser dotada de personalidade jurídica de direito público e

integrar a administração pública indireta, a empresa pública

não pode explorar atividade econômica.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Poderes administrativos / Espécies de poder: hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia

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

Q37.

Julgue os itens a seguir, relativos aos poderes da administração

pública.

O poder hierárquico impõe o dever de obediência às ordens

proferidas pelos superiores hierárquicos, ainda que

manifestamente ilegais, sob pena de punição disciplinar.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Poderes administrativos / Uso e abuso do poder

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

Q38.

Julgue os itens a seguir, relativos aos poderes da administração

pública.



O desvio de poder ocorre quando o ato é realizado por agente

público sem competência para a sua prática.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Organização administrativa brasileira / Serviços Públicos: conceito e princípios

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q39.

A respeito dos poderes da administração pública e dos serviços

públicos, julgue os itens que se seguem.

Se a competência para a prestação de determinado serviço

público for atribuída aos estados federados de forma privativa,

então a prestação desse serviço não poderá ser exercida pela

União nem pelos municípios.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Organização administrativa brasileira / Autarquias, agências reguladoras, agências executivas, fundações públicas, empresas

públicas, sociedades de economia mista

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO I - ÁREA ADMINISTATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q40.

Julgue os seguintes itens, relativos à organização administrativa da

União.

As agências reguladoras são autarquias em regime especial, o

que lhes confere maior autonomia administrativa e financeira,

contudo, não possuem independência em relação aos Poderes

Executivo, Legislativo e Judiciário.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos e atributos; comunicação dos atos administrativos

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO I - ÁREA ADMINISTATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q41.

Acerca dos atos e dos contratos administrativos, julgue os itens que

se seguem.

Caso não haja obrigação legal de motivação de determinado

ato administrativo, a administração não se vincula aos motivos

que forem apresentados espontaneamente.

• CERTO

• ERRADO

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



Direito Administrativo / Ato administrativo / Anulação, revogação e convalidação

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

GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE

Q42.

Em relação à anulação e à revogação dos atos administrativos,

julgue os itens seguintes.

A revogação produz efeitos retroativos.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Ato administrativo / Discricionariedade e vinculação

Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q43.

Julgue os itens subsequentes, acerca dos atos e dos poderes

administrativos.

A discricionariedade administrativa fundamenta-se, entre

outros elementos, na incapacidade da lei de prever todas as

situações possíveis e regular minuciosamente a maneira de agir

do agente público diante de cada uma delas. Assim, confere-se

ao agente a prerrogativa de eleger, entre as condutas viáveis,

a que se apresentar mais conveniente e oportuna à luz do

interesse público.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Controle da Administração Pública: espécies de controle e suas características

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

Q44.

Julgue os itens que se seguem, a respeito de controle externo e

interno.

O controle externo da administração pública é exercido pelo

Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da

União.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Controle jurisdicional dos atos administrativos

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

GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE

Q45.



Com relação ao controle exercido pelo Tribunal de Contas da

União (TCU), julgue os itens que se seguem.

Cabe ao TCU fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos

repassados pela União, excetuados aqueles repassados

mediante convênio.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Responsabilidade Civil do Estado

Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE

Q46.

Acerca dos poderes da administração pública e da responsabilidade

civil do Estado, julgue os itens a seguir.

Força maior, culpa de terceiros e caso fortuito constituem

causas atenuantes da responsabilidade do Estado por danos.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Bens públicos: classificação e características

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

GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE

Q47.

Considerando o modelo constitucional de repartição das

competências e dos bens dos entes federados, julgue os próximos

itens, a respeito da organização do Estado.

Os rios que banhem mais de um estado e que sejam

provenientes de outros países são considerados bens da União.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos; convênios administrativos

Fonte: ANALISTA - ÁREA 5 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q48.

Acerca da Conta Única do Tesouro Nacional e das normas de

licitação pública, julgue os itens subsecutivos.

É vedada a realização de licitação pública para aquisição de

bens destinados ao combate de calamidades públicas.

• CERTO

• ERRADO

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



Direito Administrativo / Servidores públicos: cargo, emprego e função públicos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / STM / 2018 / CESPE

Q49.

Julgue os itens a seguir, relativos ao regime jurídico dos servidores

públicos civis da União, às carreiras dos servidores do Poder

Judiciário da União e à responsabilidade civil do Estado.

No caso de acumulação ilegal de cargos públicos, o servidor

será notificado para apresentar opção e, se ele permanecer

omisso, será instaurado procedimento administrativo

disciplinar sumário conduzido por comissão composta por

dois servidores estáveis.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime jurídico dos servidores públicos civis da União) e alterações / Disposições preliminares

Fonte: PRIMEIRO-TENENTE / Polícia Militar/CE / 2014 / CESPE

Q50.

Julgue os próximos itens, referentes a cargos públicos, empregos

públicos e responsabilidade civil do servidor.

O cargo público, cujo provimento se dá em caráter efetivo ou

em comissão, só pode ser criado por lei, com denominação

própria e vencimento pago pelos cofres públicos.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime jurídico dos servidores públicos civis da União) e alterações / Provimento, vacância, remoção,

redistribuição e substituição

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE ADMINISTRAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q51.

Julgue os itens seguintes, relativos ao regime dos servidores

públicos federais e à ética no serviço público.

Em caso de licença por motivo de doença de enteado de

servidor público em estágio probatório, este ficará suspenso,

sendo retomado ao término do período da licença.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime jurídico dos servidores públicos civis da União) e alterações / Direitos e vantagens

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

Q52.

Com base nas disposições da Lei nº 8.112/1990, julgue os itens 

seguintes, a respeito de provimento de vagas no serviço público e



direitos e vantagens do servidor público. 

Ajuda de custo, diárias, transporte e auxílio-moradia

constituem indenizações ao servidor.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime jurídico dos servidores públicos civis da União) e alterações / Regime disciplinar

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

Q53.

No que concerne a direitos, deveres e responsabilidades dos

servidores públicos, julgue os próximos itens.

Em caso de dano causado a terceiros, responderá o servidor

perante a fazenda pública, em ação regressiva.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime jurídico dos servidores públicos civis da União) e alterações / Da Seguridade Social do servidor:

aposentadoria e pensão civil

Fonte: ANALISTA DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE

Q54.

Aldo e Sandra são casados e pais de três crianças. Sandra

é servidora pública efetiva de determinada fundação pública

vinculada ao governo federal, e Aldo, que não é concursado, ocupa

um cargo em comissão em um órgão público federal.

A partir dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir,

referentes à seguridade social do servidor público.

Os filhos de Aldo e Sandra, como dependentes de servidor

público, têm direito aos seguintes benefícios do plano de

seguridade social: pensão, auxílio-funeral, auxílio-reclusão e

assistência à saúde.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/90 (Regime jurídico dos servidores públicos civis da União) e alterações / Processo Administrativo Disciplinar

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q55.

O teto de um imóvel pertencente à União desabou em 

decorrência de fortes chuvas, as quais levaram o poder público a 

decretar estado de calamidade na região. Maria, servidora pública 

responsável por conduzir o processo licitatório para a contratação 

dos serviços de reparo pertinentes, diante da situação de calamidade 

pública, decidiu contratar mediante dispensa de licitação. Findo o



processo de licitação, foi escolhida a Empresa Y, que apresentou 

preços superiores ao preço de mercado, mas, reservadamente, 

prometeu, caso fosse contratada pela União, realizar, com generoso 

desconto, uma grande reforma no banheiro da residência de Maria. 

Ao final, em razão da urgência, foi firmado contrato verbal entre a 

União e a Empresa Y e executados tanto os reparos contratados 

quanto a reforma prometida. 

 

Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens que se 

seguem. 

A autoridade que tiver ciência da conduta de Maria será

obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante

sindicância ou processo administrativo disciplinar.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Improbidade administrativa

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

Q56.

Considerando os conceitos, princípios e valores da ética e da moral,

bem como o disposto na Lei nº 8.429/1992, julgue os itens a seguir.

As sanções aplicáveis nos casos de enriquecimento ilícito são

cabíveis apenas para agentes públicos, excluindo-se a

possibilidade de responsabilização administrativa de pessoa

que não exerça mandato, cargo, emprego ou função

administrativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto nº 1.171/94)

Fonte: TéCNICO - ÁREA 3 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q57.

Julgue os itens seguintes, que versam sobre o disposto no Código

de Ética Profissional do Servidor Público e sobre gestão de

pessoas e de processos no serviço público.

Conforme o Decreto nº 1.171/1994, é vedado ao servidor

público civil do Poder Executivo federal atrapalhar ou

impedir o exercício regular de direito por qualquer pessoa.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Lei de conflito de interesses (Lei nº 11.813/2013)

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / CADE / 2014 / CESPE

Q58.



À luz do disposto na Lei n.º 12.813/2013 e na Portaria Interministerial n.º 333/2013, julgue os próximos itens.

Se um conselheiro do CADE divulgasse, em conversa informal

com empresários, dados sigilosos passíveis de repercussão

econômica, embora sem implicações de lesão aos cofres

públicos, a situação fática descrita não caracterizaria conflito

de interesses por não acarretar comprometimento financeiro do

erário.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Lei de acesso a informações (Lei nº 12.527/2011)

Fonte: TéCNICO - ÁREA 3 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q59.

Maria tomou posse recentemente no IPHAN e ficou

responsável por desenvolver um projeto cujo objetivo era

restaurar um acervo de pinturas pertencentes ao município do Rio

de Janeiro e reformar uma área específica de um museu

municipal, para a exposição das pinturas restauradas.

Essas pinturas possuem grande valor histórico, artístico e

cultural, consideradas peças de grande raridade pelo estilo e

método de pintura utilizado. Essa restauração é uma tarefa que

somente pode ser realizada por técnico especializado, e há no

país somente uma profissional habilitada para o trabalho.

Em relação a essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

Como trabalha em uma autarquia federal, conforme a

Lei nº 12.527/2011, Maria não está obrigada a responder

eventuais pedidos de acesso às informações sobre o trabalho

de restauração das pinturas e de reforma do local de

exposição.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistema Financeiro Nacional e Sistema de Pagamentos Brasileiro / Estrutura e segmentação; Lei nº 4.595/64 / Órgãos reguladores; Entidades

supervisoras; Instituições Operadoras

Fonte: ESPECIALISTA - INVESTIMENTOS / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q60.

Julgue os itens a seguir, relativos ao Sistema Financeiro Nacional

(SFN) e ao mercado de valores mobiliários.

O Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores

Mobiliários supervisionam as corretoras e as distribuidoras de

títulos e valores mobiliários, as quais prestam, entre outros

serviços, consultoria financeira e custódia de títulos e valores

mobiliários dos clientes.

• CERTO

• ERRADO

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



Sistema Financeiro Nacional e Sistema de Pagamentos Brasileiro / Conselho Monetário Nacional: composição e competências

Fonte: TéCNICO BANCáRIO / BASA / 2012 / CESPE

Q61.

O SFN tem como objetivo a intermediação de recursos entre os

agentes econômicos (pessoas, empresas e governo). Compõem esse

sistema instituições, órgãos e entidades em uma complexa rede de

relacionamentos que envolvem a normatização, a supervisão e a

operacionalização. Com referência a esse assunto, julgue os itens

seguintes.

Sempre que for necessário, competirá ao CMN limitar as taxas

de juros, de maneira a assegurar taxas favorecidas aos

financiamentos que se destinem a promover, entre outros,

investimentos indispensáveis às atividades agropecuárias.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistema Financeiro Nacional e Sistema de Pagamentos Brasileiro / Banco Central do Brasil / Competências legais e constitucionais; Funções

Fonte: ANALISTA - INVESTIMENTOS / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q62.

Acerca do Sistema Financeiro Nacional e dos mercados financeiro

e de capitais, julgue os itens subsequentes.

O Banco Central do Brasil é o órgão responsável por

normatizar e fiscalizar o mercado de valores mobiliários

no Brasil.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistema Financeiro Nacional e Sistema de Pagamentos Brasileiro / Instituições financeiras / Conceito e classificação

Fonte: TéCNICO BANCáRIO NOVO - ADMINISTRATIVA / CAIXA / 2014 / CESPE

Q63.

No que concerne às entidades operadoras do SFN, julgue os itens

a seguir.

Os bancos de investimento não recebem depósitos à vista, mas

estão sujeitos à regulação do sistema de normas de Basileia.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistema Financeiro Nacional e Sistema de Pagamentos Brasileiro / Sistema de pagamentos brasileiro / Aspectos institucionais / O papel dos

intermediários financeiros; O papel do Banco Central

Fonte: TéCNICO BANCáRIO NOVO - ADMINISTRATIVA / CAIXA / 2014 / CESPE

Q64.

No que concerne ao uso de cheque, julgue os itens seguintes.



A instituição financeira é obrigada a fornecer, gratuitamente,

até dez folhas de cheques por mês ao correntista que reúna os

requisitos legais para o uso desse documento.

• CERTO

• ERRADO

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

Sistema Financeiro Nacional e Sistema de Pagamentos Brasileiro / Sistema de pagamentos brasileiro / Instrumentos de pagamento / Cheque

Fonte: TéCNICO BANCáRIO NOVO - ADMINISTRATIVA / CAIXA / 2014 / CESPE

Q65.

No que concerne ao uso de cheque, julgue os itens seguintes.

Em caso de conta-corrente conjunta, a emissão de cheque sem

a necessária provisão de fundos acarretará a inscrição de todos

os titulares da conta no CCF.

• CERTO

• ERRADO

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

Economia / Microeconomia / Teoria do consumidor

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ECONOMIA / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q66.

A respeito da teoria clássica da demanda e de conceitos gerais de

economia, julgue os itens subsecutivos.

Se a curva de Engel é positivamente inclinada, então o bem

em análise é inferior.

• CERTO

• ERRADO

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

Economia / Microeconomia / Teoria da firma

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ECONOMIA / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q67.

A respeito da teoria clássica da demanda e de conceitos gerais de

economia, julgue os itens subsecutivos.

O custo mínimo de produção é mínimo quando o custo

marginal se iguala ao custo médio.

• CERTO

• ERRADO

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

Economia / Microeconomia / Estrutura de mercado e formação de preço, análise de concentração

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ECONOMIA / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q68.



Com referência à teoria microeconômica da produção e às

respectivas estruturas de mercado, julgue os itens subsequentes.

No monopólio perfeitamente discriminador de preço, o ótimo

de Pareto não pode ser alcançado.

• CERTO

• ERRADO

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

Economia / Economia Brasileira / II PND

Fonte: SUPORTE à GESTãO - ECONOMIA OU CIêNCIAS ECONôMICAS / INPI / 2013 / CESPE

Q69.

Em relação ao período do milagre econômico, de 1967 a 1973,

julgue os itens subsequentes.

Em 1973, após o choque do petróleo, a reestruturação da

economia proporcionada pelo lançamento do II PND

permitiu superar os problemas de inflação e restrição externa

do balanço de pagamentos.

• CERTO

• ERRADO

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

Economia / Economia Brasileira / A crise da dívida externa na década de 1980

Fonte: ECONOMISTA / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q70.

A respeito dos principais planos de estabilização empreendidos a

partir da década de 80 do século passado, julgue os itens que se

seguem.

No período de 1981 a 1984, o ajuste adotado, cujos efeitos

foram a elevação da taxa básica de juros e a desvalorização

cambial, promoveu efeito recessivo na economia brasileira.

• CERTO

• ERRADO

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

Economia / Economia Brasileira / Planos heterodoxos de estabilização

Fonte: ECONOMISTA / CADE / 2014 / CESPE

Q71.

Com relação aos planos econômicos do Brasil, julgue os itens que

se seguem.

Com o Plano Cruzado, adotou-se o congelamento dos preços

de bens e serviços.

• CERTO

• ERRADO

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

Economia / Economia Brasileira / O Plano Real e a economia brasileira pós estabilização



Fonte: ECONOMISTA / CADE / 2014 / CESPE

Q72.

Com relação aos planos econômicos do Brasil, julgue os itens que

se seguem.

Com o Plano Real, lançou-se previamente a Unidade Real de Valor (URV) com o objetivo de alinhar os preços e reduzir as

possibilidades de fracasso, à semelhança dos planos

econômicos anteriores.

• CERTO

• ERRADO

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

Economia / Economia Internacional / Crises financeiras internacionais a partir de 2007

Fonte: ECONOMISTA / CADE / 2014 / CESPE

Q73.

A respeito do comportamento da economia brasileira durante o

primeiro e o segundo mandato do presidente Lula, julgue os itens

a seguir.

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado em 2007, consistiu em um conjunto de medidas financeiras entre

as quais estava a mudança de regime cambial.

• CERTO

• ERRADO

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

Economia / Macroeconomia / Contas nacionais, contas nacionais no Brasil, agregados monetários, criação e destruição de moeda e multiplicador

monetário, contas do sistema monetário, balanço de pagamentos, evolução do balanço de pagamentos no Brasil

Fonte: ANALISTA - INVESTIMENTOS / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q74.

Acerca das políticas fiscal e monetária, julgue os itens a seguir.

A venda de títulos públicos é um dos instrumentos de política

monetária.

• CERTO

• ERRADO

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

Economia / Macroeconomia / Principais modelos macroeconômicos: modelo clássico, modelo keynesiano, modelo IS/LM, oferta e demanda

agregadas; modelos de crescimento; modelos de escolha intertemporal (consumo, investimento, gastos do governo e conta corrente)

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ECONOMIA / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q75.

Acerca do modelo macroeconômico IS/LM, julgue os itens a seguir.

Se a LM for horizontal devido a fixação da taxa de juros por

parte da autoridade monetária, então a economia estará na

situação de armadilha da liquidez.

• CERTO

• ERRADO



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

Economia / Macroeconomia / Objetivos e instrumentos de política monetária, regime de metas para a inflação

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ECONOMIA / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q76.

Tendo em vista as interações entre câmbio, moeda, balanço de

pagamentos e política econômica, julgue os itens que se seguem.

Uma política de corte de gastos sempre produz maior impacto

no produto que uma política de expansão dos tributos.

• CERTO

• ERRADO

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

Economia / Macroeconomia / Política fiscal. Déficit e dívida pública. Déficit público no Brasil

Fonte: ECONOMISTA / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q77.

A respeito dos fatores relacionados com o endividamento público,

julgue os próximos itens.

Dívida líquida do setor público constitui conceito técnico

diferente de dívida fiscal líquida.

• CERTO

• ERRADO

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

Economia / Macroeconomia / Regras de política monetária; modelos de credibilidade na política monetária

Fonte: ANALISTA - INVESTIMENTOS / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q78.

Julgue os próximos itens, com relação à inflação de demanda, ao

crescimento da economia brasileira e às políticas econômicas

adotadas recentemente.

A política monetária de aumento de taxa de juros é um dos

mecanismos de combate à inflação e de favorecimento de

expansão da produção.

• CERTO

• ERRADO

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

Economia / Macroeconomia / Regimes cambiais e taxa de câmbio de equilíbrio; termos de troca

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ECONOMIA / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q79.

Tendo em vista as interações entre câmbio, moeda, balanço de

pagamentos e política econômica, julgue os itens que se seguem.



A aquisição por investidor estrangeiro de ações de empresa

estatal é registrada como crédito na conta de serviços do

balanço de pagamentos.

• CERTO

• ERRADO

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

Economia / Macroeconomia / Curva de Phillips, expectativas racionais e inflação

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ECONOMIA / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q80.

Tendo em vista as interações entre câmbio, moeda, balanço de

pagamentos e política econômica, julgue os itens que se seguem.

Do ponto de vista econômico, é eficiente a política econômica

com câmbio fixo, regime de metas de inflação e plena

mobilidade de capitais.

• CERTO

• ERRADO

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

Economia / Macroeconomia / Mercado de trabalho – determinação dos salários no modelo keynesiano e clássico e taxa natural de desemprego

Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE SERVIçOS PúBLICOS DE TELECOMUNICAçõES - ECONOMIA / ANATEL / 2014 / CESPE

Q81.

Com relação às informações assimétricas, julgue os itens

subsecutivos.

Ao seguirem a teoria do salário de eficiência, algumas

empresas pagam salários acima do salário de equilíbrio do

mercado, o que reduz o problema do risco moral nessas

empresas.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Noções Gerais sobre Computadores e Sistemas Computacionais / Arquitetura de computadores; componentes de um

computador (hardware e software)

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q82.

Julgue os próximos itens, relativos aos componentes e à

organização e arquitetura de computadores.

De modo geral, processar e armazenar dados estão entre as

funções básicas de um computador.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Noções Gerais sobre Computadores e Sistemas Computacionais / Linguagens de programação; compiladores e

interpretadores



Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q83.

Julgue os itens que se seguem a respeito das características da

linguagem PHP e de compiladores.

Compilador é o programa que traduz o código fonte de uma

linguagem de programação de alto nível para uma linguagem

de programação de baixo nível.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Noções Gerais sobre Computadores e Sistemas Computacionais / Sistemas de numeração e representação de dados;

aritmética computacional

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q84.

Julgue os próximos itens, a respeito da aritmética computacional,

da gerência de memória e dos sistemas de arquivos.

Na aritmética computacional, a representação conhecida como

sinal e magnitude é utilizada para fazer a distinção entre

números positivos e negativos.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Noções Gerais sobre Computadores e Sistemas Computacionais / Sistemas operacionais: funções básicas; sistemas de

arquivos e gerenciamento de memória

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q85.

Julgue os próximos itens, a respeito da aritmética computacional,

da gerência de memória e dos sistemas de arquivos.

Uma das técnicas mais complexas para o gerenciamento do uso

de memória é o mapa de bites, que consiste em manter uma

lista encadeada de segmentos de memória alocados e

disponíveis.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Noções Gerais sobre Computadores e Sistemas Computacionais / Entradas e saídas de dados

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: INFORMáTICA / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q86.

Acerca dos sistemas de entrada, saída e armazenamento em

arquiteturas de computadores, julgue os itens que se seguem.



CD-ROM, pendrive e impressora são exemplos de dispositivos

de entrada e saída do tipo bloco.

• CERTO

• ERRADO

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; meios físicos

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q87.

Acerca dos fundamentos de comunicação de dados, dos sistemas de

transmissão digital e analógica e das arquiteturas OSI e TCP/IP,

julgue os itens subsequentes.

Com relação à direção do fluxo de dados, no modo de

comunicação half-duplex uma estação pode realizar tanto a

transmissão quanto a recepção, no entanto, elas não podem

ocorrer ao mesmo tempo.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Redes de Computadores / Serviços de comunicação

Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q88.

Julgue os itens subsequentes, relativos aos princípios de

infraestrutura e serviços de redes de comunicação.

Comutação de circuitos é a tecnologia presumida no modelo

TCP/IP e, por isso, a mais utilizada pela infraestrutura mundial

da Internet.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Redes de Computadores / Redes locais e redes geograficamente distribuídas

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO II - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / EMAP / 2018 / CESPE

Q89.

Com relação a equipamentos de rede e protocolo ethernet, julgue

os próximos itens.

O padrão fast ethernet utiliza o procedimento de

autonegociação, que permite, entre duas estações conectadas,

a negociação automática da velocidade e do tipo de duplex.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Redes de Computadores / Arquitetura TCP/IP; protocolos e serviços



Fonte: ANALISTA PORTUáRIO II - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / EMAP / 2018 / CESPE

Q90.

Acerca de redes de computadores, julgue os itens subsequentes.

Comparativamente ao IPv4, o IPv6, além de aumentar o

endereçamento de 32 bites para 128 bites, também aumentou

a quantidade de campos no cabeçalho: de 7 para 13.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Gerência de Projetos e Governança de TI / Visão do PMBoK sobre Gerenciamento de Projetos

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

Q91.

Julgue os itens seguintes, relativos à governança e à gestão de TI

e aos processos do PMBOK.

O plano de gerenciamento de escopo e o plano de

gerenciamento dos requisitos são saídas do processo planejar

o gerenciamento do escopo.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Gerência de Projetos e Governança de TI / SCRUM

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

Q92.

A seguir são listados requisitos para o gerenciamento de

projetos de TI de uma organização.

I Utilizar ciclo de vida de projeto que seja iterativo e

incremental.

II Possuir um artefato que autorize a existência do projeto e que

dê autoridade necessária para se aplicarem recursos

organizacionais às atividades do projeto.

III Possuir um papel que gerencie as restrições de escopo,

cronograma, custo e qualidade dos projetos individuais.

IV Possuir atividade que permita inspecionar o incremento e(ou)

produto ao longo do andamento do projeto.

Considerando os requisitos apresentados, julgue os itens que se

seguem, relativos a gerenciamento de projetos com PMBOK 5 e

gestão ágil de projetos com Scrum.

Cabe ao gerente de projetos, da mesma forma que cabe ao

Scrum master, executar as atividades descritas em III.

• CERTO



• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Gerência de Projetos e Governança de TI / Fundamentos de ITIL V3

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

Q93.

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

A atividade planejamento e coordenação da transição de

serviço faz parte do processo gerenciamento de mudança da

fase transição de serviço.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Gerência de Projetos e Governança de TI / Fundamentos de COBIT

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

Q94.

Julgue os próximos itens, relativos aos princípios e fundamentos

de COBIT 5.

A adoção do COBIT auxilia as empresas a atingirem os

objetivos estratégicos através da utilização eficaz e

inovadora de TI e a manterem o cumprimento de leis,

regulamentos, acordos contratuais e políticas, entre outros

benefícios.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Métricas de Tamanho de Software / Medição e Estimativas de Software em Pontos de Função (IFPUB/CPM e NESMA)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / STM / 2018 / CESPE

Q95.

Com relação às práticas de contagem adotadas na análise por

pontos por função, julgue os itens subsequentes.

Segundo a Nesma, a contagem indicativa considera a

quantidade existente de arquivos lógicos internos e de interface

externa, considerando, ainda, que toda função do tipo dado

tem sua complexidade funcional avaliada como baixa e as

funções transacionais avaliadas como de complexidade média.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Engenharia de Software / Conceitos gerais e disciplinas de engenharia de software

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE



Q96.

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

subsecutivos.

A engenharia de software se concentra nos aspectos práticos da

produção de um sistema de software.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Engenharia de Software / Ciclo de vida de software

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q97.

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

subsecutivos.

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

etapas de existência de um produto de software, até seu

descarte.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Engenharia de Software / Análise e projeto orientado a objetos com UML

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

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

Q98.

Acerca de XMLHttpRequest e de linguagens de modelagem,

julgue os próximos itens.

Em UML 2.x, um diagrama de comunicação mostra a estrutura

interna dos classificadores estruturados utilizando peças,

portas e conectores, sendo a colaboração realizada por enlaces

de comunicação.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Engenharia de Software / Análise de requisitos funcionais e não-funcionais

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

Q99.

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

itens.

Situação hipotética: Ao efetuar a especificação de 

requisitos, um analista abrangeu os requisitos de usuário e os 

de sistema, tendo incluído entre os requisitos de usuário 

os funcionais e os não funcionais. Assertiva: A



especificação realizada pelo analista está correta, pois os 

requisitos não funcionais podem ser inseridos nos requisitos 

de usuário.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Engenharia de Software / Modelagem orientada a objetos

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q100.

Julgue os itens seguintes, a respeito de banco de dados distribuído

e orientado a objetos.

Os sistemas de banco de dados orientado a objeto são

compatíveis com a linguagem Java, sendo as conversões

necessárias realizadas, de forma automática, pelo software do

sistema gerenciador de banco de dados.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Engenharia de Software / Padrões de projeto

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

Q101.

Julgue os itens a seguir, a respeito de padrões de projetos.

O isolamento dos códigos de construção e representação é um

dos objetivos do padrão builder.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Engenharia de Software / Modelagem de dados: modelo relacional

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

Q102.



Considerando o diagrama precedente, que representa o modelo

entidade-relacionamento de um sistema de aluguel de livros de uma

repartição pública, julgue os itens que se seguem.

No modelo apresentado, um empréstimo contém vários itens,

entretanto um item só pode estar contido em um único

empréstimo.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Engenharia de Software / Processos de desenvolvimento de software / Processo interativo e incremental

Fonte: ASSESSOR TéCNICO DE INFORMáTICA / TCE/RN / 2015 / CESPE

Q103.

Um processo de desenvolvimento de software consiste de um

conjunto de ações e atividades inter-relacionadas, que são

executadas para alcançar um produto, resultado ou serviço

predefinido. Acerca desse assunto, julgue os itens seguintes.

Um dos objetivos do RUP (rational unified process) é modelar

visualmente o software, isto é, as telas do sistema.

• CERTO

• ERRADO

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



Tecnologia da Informação / Engenharia de Software / Processos de desenvolvimento de software / Processos e práticas ágeis de desenvolvimento de

software

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

Q104.

No que concerne aos conceitos de programação orientada a

aspectos, julgue os itens que se seguem.

A programação orientada a aspectos permite a modificação da

estrutura dos componentes em tempo de compilação.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Engenharia de Software / Processos de desenvolvimento de software / Extreme Programming (XP)

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

Q105.

Julgue os seguintes itens, relativos à gestão ágil de projetos com

XP (extreme programming).

Os itens a serem entregues na sprint como incremento são

escolhidos na reunião de planejamento da sprint, na qual o

Scrum master determina a prioridade e a ordem dos itens que

comporão a próxima sprint.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Engenharia de Software / Técnicas para planejamento e priorização incremental de escopo em projetos ágeis

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / STF / 2013 / CESPE

Q106.

No que se refere à engenharia de software, julgue os itens que se

seguem.

As características básicas pertinentes aos métodos ágeis

incluem a dependência de requisitos bem definidos, que não

devem ser constantemente alterados, e a dependência do uso de UML para a modelagem.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Engenharia de Software / Domain-driven Design (DDD)

Fonte: ARQUITETO DE SISTEMA / MEC / 2015 / CESPE

Q107.

Uma empresa que realiza vendas pela Internet pretende 

expandir seu modelo de negócio e sua forma de atendimento, 

passando também a alugar produtos e a atender seus clientes 

por meio de aplicativos para dispositivos móveis. 

Considerando



essas informações, julgue os itens a seguir. 

Caso os conceitos de DDD (domain-driven design) tenham

sido utilizados, a alteração em blocos de construção do tipo

fábrica será suficiente para atender às novas necessidades

da empresa.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Engenharia de Software / Qualidade de software / Norma ISO 12207

Fonte: ASSESSOR TéCNICO DE INFORMáTICA / TCE/RN / 2015 / CESPE

Q108.

Um processo de desenvolvimento de software consiste de um

conjunto de ações e atividades inter-relacionadas, que são

executadas para alcançar um produto, resultado ou serviço

predefinido. Acerca desse assunto, julgue os itens seguintes.

Os processos que atendem à norma ISO/IEC 12207 possuem

forte acoplamento, a fim de garantir unicidade entre as

interfaces desses processos.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Engenharia de Software / Qualidade de software / Métricas de qualidade: coesão e acoplamento

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

Q109.

Acerca de coesão e acoplamento, elementos críticos para o

desenvolvimento e manutenção de sistemas, julgue os itens que se

seguem.

De acordo com o princípio da coesão de classes, cada classe

deve representar uma única entidade bem definida no domínio

do problema. O grau de coesão diminui com o aumento

contínuo de código de manutenção nas classes.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Modelagem de Processos de Negócio / Conceitos básicos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / STM / 2018 / CESPE

Q110.

No contexto do desenvolvimento de sistemas de processamento de

dados, julgue os itens a seguir, relativos ao gerenciamento de

processos de negócio.

A partir da redefinição dos processos e de suas 

respectivas atividades e tarefas, os custos associados à 

mudança dever-se-ão a fatores como resistência das pessoas às



mudanças, interesses ocultos, conflitos de interesse e esforço 

na padronização de processos para aumentar a eficiência 

organizacional.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Modelagem de Processos de Negócio / Identificação e delimitação de processos de negócio; Técnicas de mapeamento e

modelagem de processos (modelos AS-IS e TO-BE)

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

Q111.

Acerca de gestão de processos de negócio, julgue os itens a seguir.

Na modelagem de processos embasados na notação BPMN,

um ponto de tomada de decisão é representado por meio de um

círculo.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Modelagem de Processos de Negócio / Técnicas de análise e simulação de processos

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

Q112.

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

subsequentes.

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

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

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

handoffs entre as atividades se comportam de forma distinta

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

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Modelagem de Processos de Negócio / Construção e mensuração de indicadores de processos

Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO - CARGO 13 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q113.

Acerca da gestão de processos, julgue os próximos itens.

Controle estatístico de processo e amostragem de aceitação são

métodos de verificação da qualidade de uma amostra de um

produto ou serviço.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Modelagem de Processos de Negócio / Modelagem de processos em UML e BPMN: notação, artefatos e atividades



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

Q114.

Acerca de modelagem de processos com BPMN, análise,

melhoria e integração de processos de negócio, julgue os itens a

seguir.

Em BPMN, o símbolo

representa um fluxo de

informação que ultrapassa as fronteiras internas e externas

de uma organização.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Acessibilidade e Engenharia de Usabilidade / Engenharia de usabilidade / Conceitos básicos

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA - WEB DESIGN / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q115.

No que se refere aos conceitos de usabilidade, comunicabilidade,

acessibilidade e navegabilidade, bem como à arquitetura da

informação, julgue os itens a seguir.

A usabilidade, cujo foco é o usuário, visa tornar fácil

e eficiente o uso de sítios de Internet.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Acessibilidade e Engenharia de Usabilidade / Engenharia de usabilidade / Análise de requisitos de usabilidade

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

Q116.

No que se refere à interface de interação entre sistemas e usuários,

julgue os próximos itens.

Mesmo que apresente diversos erros durante sua utilização, um

sistema poderá ser considerado de boa usabilidade se for de

fácil aprendizagem, eficiente na utilização e fácil de lembrar e,

adicionalmente, satisfizer as necessidades do usuário.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Acessibilidade e Engenharia de Usabilidade / Engenharia de usabilidade / Concepção, projeto e implementação de

interfaces

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ARQUITETURA DE SOLUçõES DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / ANATEL / 2014 / CESPE

Q117.



A respeito de usabilidade, julgue os itens subsecutivos.

De acordo com a diretriz de consistência e familiaridade do

governo eletrônico, as seguintes convenções devem ser

utilizadas nas páginas web: links azuis, links sublinhados,

botões desenhados como botões (elementos clicáveis), caixa de

busca no canto superior direito, nome (ou logotipo) do sítio no

canto superior esquerdo e logotipo do sítio com função de link

de volta à página inicial.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Acessibilidade e Engenharia de Usabilidade / Acessibilidade: recomendações de acessibilidade para construção e

adaptação de conteúdos do governo brasileiro na internet

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / STM / 2018 / CESPE

Q118.

Em relação a desenvolvimento de aplicativos, julgue os seguintes

itens.

O modelo de acessibilidade e-MAG recomenda a criação de

páginas sem atualização automática periódica.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Arquitetura de Aplicações / Arquitetura de aplicações para ambiente web / Servidor de aplicações

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

Q119.

Acerca de TomCat, desenvolvimento seguro de software,

refactoring e integração contínua, julgue os próximos itens.

No OWASP ZAP, o active scan pode ser utilizado para

varrer vulnerabilidades como quebra de controle de acesso a

aplicações web.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Arquitetura de Aplicações / Arquitetura de aplicações para ambiente web / Servidor web

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO II - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / EMAP / 2018 / CESPE

Q120.

Acerca de servidores web, julgue os próximos itens.

A missão do projeto Apache Portable Runtime (APR) no

servidor Tomcat é fazer que parte de suas funcionalidades

sejam executadas em código nativo e otimizado.

• CERTO

• ERRADO



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

Tecnologia da Informação / Arquitetura de Aplicações / Arquitetura de aplicações para ambiente web / Ambientes Internet, Extranet, Intranet e Portal -

finalidades, características físicas e lógicas, aplicações e serviços

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q121.

Julgue os próximos itens, em relação aos conceitos da arquitetura

cliente-servidor e de Internet e intranet.

A Internet foi projetada para ser altamente tolerante a falhas,

continuando a transmitir o tráfego mesmo no caso de ocorrer

ataques nucleares em várias partes da rede de computadores.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Arquitetura de Aplicações / Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD)

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

Q122.

Acerca da abordagem relacional, da normalização e do SGBD,

entre outros conceitos relativos a banco de dados, julgue os itens

a seguir.

Atributo composto é aquele que apresenta em seu conteúdo

mais de um valor.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Arquitetura de Aplicações / Arquitetura em três camadas, modelo MVC

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

Q123.

Julgue os próximos itens, relativos a model-view-controller (MVC),

proxy reverso e representational state transfer (REST).

O padrão MVC separa um aplicativo em três componentes

principais: modelo, exibição e controlador; sendo o modelo o

componente que manipula e responde à entrada e à interação

do usuário.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Arquitetura de Aplicações / Soluções de integração: Service- Oriented Architecture (SOA), web services e REST

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

Q124.



Acerca de arquitetura e tecnologias de sistemas de informação,

julgue os itens que se seguem.

A arquitetura orientada a serviço (SOA) suporta

componentes de serviços autônomos executados em

computadores geograficamente distribuídos, contudo nela

não é possível o desenvolvimento de sistemas distribuídos,

devido especialmente à limitação do SOAP, que não permite

comunicação entre entes dispersos geograficamente.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Arquitetura de Aplicações / Arquiteturas para desenvolvimento de aplicativos em dispositivos móveis

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

Q125.

No que diz respeito ao desenvolvimento de aplicativos móveis,

julgue os próximos itens.

O desenvolvimento de aplicações iOS exige conhecimentos de

linguagem de programação Java, visto que os programas

desenvolvidos são compilados em byte codes e executados em

sua máquina virtual.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Arquitetura de Aplicações / Computação na nuvem

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

Q126.

Julgue o seguinte item, referente a conceitos de computação em

nuvem.

A nuvem pública, projetada para empresas públicas que

gerenciam os recursos computacionais, é de uso exclusivo da

administração federal, estadual ou municipal.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Desenvolvimento / Fundamentos / Lógica de programação; Operadores e expressões, Estruturas de controle, seleção,

repetição e desvio

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q127.



Tendo como referência o modelo lógico precedente, julgue os itens

a seguir.

Após as tabelas serem implementadas, a inserção de um

registro na tabela Universidade pode ser realizada

corretamente por meio do comando a seguir.

 

INSERT INTO Universidade VALUES

(00.038.174/0001-43, ‘Universidade de

Brasília’, ‘Graduação e Pós-Graduação’);

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Desenvolvimento / Fundamentos / Estruturas de dados; métodos de ordenação, pesquisa e hashing, estrutura de

arquivos

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: INFORMáTICA / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q128.

SelectionSort (vector T) 

1  declare min, pos1, pos2 : Integer

2  for pos1 

 0  to T.size() - 2

3  do min  

 pos1

4  for pos2 

 pos1 + 1 t o T.size() - 1

5  do if T[pos2] < T[min]

6  then min 

 pos2

7 T.swap(pos1,min)

Considerando o algoritmo apresentado, julgue os itens seguintes,

a respeito de conceitos básicos de estrutura de dados.

Considerando-se um vetor com os valores [15, 8, 12, 7, 10],

após a terceira invocação do procedimento de troca de

posições, infere-se que pos1 = 2 e min = 4.



• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Desenvolvimento / Fundamentos / Paradigmas de programação; programação orientada a objetos

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q129.

Acerca das características das principais linguagens de

programação, julgue os itens seguintes.

Um computador executa, como instrução, uma sequência de

baites, que consiste de comandos, como, por exemplo, um

algoritmo, a serem executados pelo processador.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Desenvolvimento / Linguagens e ambientes de programação / Java

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q130.

Julgue os itens a seguir, a respeito da linguagem de programação

Java.

Após executado o código a seguir, o resultado será 11.

public class Static {

 static {

  int a  2;

 }  static int a, y;

 public static void main(String args[]) {

  a--;

  minhaFuncao();

  System.out.

println(a + y + ++a);

 }

 public static void minhaFuncao() {

  y  a++ + ++a;

 }

}

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Desenvolvimento / Linguagens e ambientes de programação / C#

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

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

Q131.

No que se refere às tecnologias de desenvolvimento móvel, julgue

o item subsequente.



Na arquitetura Android, o Android Runtime ART e a

camada de abstração de hardware HAL são implementados

por código nativo que exige bibliotecas nativas escritas em C e

C++.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Desenvolvimento / Linguagens e ambientes de programação / ASP.NET

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

Q132.

Com relação ao desenvolvimento de aplicações que utilizam

o.NET Framework, julgue os itens subsequentes.

O ADO.NET é uma linguagem de scripts que fornece

funcionalidades similares ao JavaScript para os

desenvolvedores do .NET Framework.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Desenvolvimento / Desenvolvimento de sistemas web / HTML/HTML5

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

Q133.

Julgue os itens seguintes, a respeito de Maven, desenvolvimento

web, servidor web, servidor de aplicação e criptografia.

No HTML5, o atributo autofocos possibilita que qualquer

elemento <input> seja automaticamente focado quando do

carregamento da página.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Desenvolvimento / Desenvolvimento de sistemas web / CSS3

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

Q134.

Julgue os itens subsequentes, a respeito de programação web.

A propriedade font-size controla o tamanho do texto em

CSS.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Desenvolvimento / Desenvolvimento de sistemas web / Javascript, JSON

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



Q135.

Acerca de Bootstrap e Javascript, julgue os próximos itens.

O código Javascript a seguir altera a palavra Pergunta para

Resposta quando o evento onclick é disparado.

<html>

<body>

<p id='q1'>Pergunta</p>

<input type='button' value='clique'

onclick='javascript:document.getElementById

("q1").

innerHTML = "Resposta";'>

</body>

</html>

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Desenvolvimento / Desenvolvimento de sistemas web / XML/XSD

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

Q136.

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

das linguagens de formatação de dados.

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

opcionais da linguagem deve ser maximizado para torná-la

versátil e adaptável.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Desenvolvimento / Testes / Conceitos: verificação e validação

Fonte: TéCNICO DEM REGULAçãO DE SERVIçOS PúBLICOS DE TELECOMUNICAçõES / ANATEL / 2014 / CESPE

Q137.

No que se refere aos testes de sistemas de informação, julgue os

itens a seguir.

Os testes de software englobam a validação, ato que se destina

a avaliar a forma de construção do produto, e a verificação, ato

destinado a averiguar a construção do próprio produto.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Desenvolvimento / Testes / Tipos de teste (unidade, integração, sistema/funcional, aceitação, carga, desempenho,

vulnerabilidade, usabilidade)

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

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



Q138.

A respeito de análise, projeto, implementação e testes de software,

julgue os seguintes itens.

O particionamento de equivalência é uma técnica de teste

caixa-preta caracterizada por dividir o domínio de entrada de

um módulo em classes de equivalência, a partir das quais casos

de teste são derivados.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Desenvolvimento / Testes / Testes de unidade em Java com JUnit 4 e mocking de classes

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

Q139.

Acerca da tecnologia Java, julgue os próximos itens.

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

dados de teste que tenham sido criados com JPA (Java

Persistent API) são automaticamente removidos.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Desenvolvimento / Testes / Automatização de testes funcionais com Selenium 2

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ARQUITETURA DE SOLUçõES DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / ANATEL / 2014 / CESPE

Q140.

Com relação a testes de sistemas de software, julgue os itens a

seguir.

As ferramentas do projeto Selenium são adequadas para a

realização de testes funcionais automatizados de aplicações

web. A API Selenium WebDriver, por exemplo, permite a

realização de testes de aplicações web por meio dos métodos

get() e findElement().

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Desenvolvimento / Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional / Modelo lógico e modelo físico

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

Q141.

Acerca dos conceitos de bancos de dados, julgue os itens seguintes.

Em um projeto de banco de dados, a modelagem conceitual

define quais dados vão aparecer no banco de dados, mas sem

considerar a sua implementação.

• CERTO



• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Desenvolvimento / Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional / Linguagem SQL

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

Q142.

A respeito das principais instruções da linguagem SQL, julgue os

itens subsecutivos.

A instrução create assertion <nome-asserção>

check <predicado> é utilizada para definir restrições de

integridade.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Desenvolvimento / Arquitetura Java: JEE 6 e JSE 7

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: INFORMáTICA / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q143.

Acerca de linguagens de programação e J2EE e portais

corporativos, julgue os seguintes itens.

O seguinte trecho de código em Java exibe uma estrutura de

controle de fluxo representativa das sentenças de iteração e

fornece desvios implícitos no final de seus segmentos de código.

int dia = 5;

final int segunda = 2;final int sexta = 6;

switch (dia) {

case segunda: System.out.print("Segunda");

case 3: System.out.print("Terça");

case 4: System.out.print("Quarta");

case 5: System.out.print("Quinta");

case sexta: System.out.print("Sexta");

case 7: System.out.print("Sábado");

case 0:

case 1:System.out.print("Domingo");

}

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Desenvolvimento / Programação Java / Hibernate 3

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

Q144.

Julgue os itens subsecutivos, a respeito das camadas de persistência.

No Hibernate, o valor 1 atribuído à propriedade

hbm2ddl.auto permite o autocommit para conexões JDBC.



• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Desenvolvimento / Programação Java / Spring Framework 3

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

Q145.

Em relação a arquitetura, ferramentas, soluções e características do

desenvolvimento de aplicações web, julgue os itens subsecutivos.

No Spring, as configurações de segurança são realizadas no

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

página ou diretório seja seguro, é necessário adicionar a esse

arquivo o elemento < intercept-url >.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Desenvolvimento / Servidores de aplicação / Websphere 8.5

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA/ SUPORTE TéCNICO EM INFRAESTRUTURA / TJ/SE / 2014 / CESPE

Q146.

Com relação a servidores de aplicação e à preparação de serviços

Web, julgue os itens que se seguem.

Embora o WebSphere Application Server tenha suporte para

JEE (Java Enterprise Edition) sem a necessidade de instalar

software adicional, ele não tem suporte para aplicações REST

(Representational State Transfer).

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Desenvolvimento / Servidores de aplicação / IIS 8

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - SUPORTE E INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / ANATEL / 2014 / CESPE

Q147.

Acerca dos servidores de aplicação e da Web, julgue os itens

subsecutivos.

No IIS 7, cada aplicativo deve contar com, no mínimo, um

diretório virtual que mapeie o aplicativo para o diretório físico

em que o conteúdo do aplicativo esteja contido.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Desenvolvimento / Análise estática de código e métricas / PMD, Findbugs e Checkstyle

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ARQUITETURA DE SOLUçõES DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / ANATEL / 2014 / CESPE

Q148.



No que se refere à arquitetura e à programação Java, julgue os itens

que se seguem.

Utilizando-se a ferramenta de análise estática Findbugs, não

será possível identificar, no trecho de código a seguir, o tipo

de erro ocorrido. Tal erro só pode ser detectado em tempo de

execução, quando a função foundType() for invocada.

public String foundType( ) {

return this.foundType( );

}.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Desenvolvimento / Análise estática de código e métricas / Cobertura; Complexidade ciclomática

Fonte: PERITO CRIMINAL DE 1ª CLASSE - CIêNCIAS DA COMPUTAçãO / PEFOCE/CE / 2012 / CESPE

Q149.

Com relação às atividades da gerência de projeto de software,

julgue os próximos itens.

A medição da confiabilidade, um atributo de qualidade externa

do software, pode ser objetivamente avaliada com base nos

atributos internos do software, tais como complexidade

ciclomática, tamanho do programa em linhas de código e

número de mensagens de erro.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Desenvolvimento / Análise estática de código e métricas / Ferramenta Sonar

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

Q150.

Julgue os itens a seguir, acerca de eMAG, sistemas de controle de

versão e SonarQube.

Uma issue gerada pelo SonarQube com severidade CRITICA

requer a imediata correção do código.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Desenvolvimento / IDE / Eclipse 3.7

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

Q151.

No que se refere ao desenvolvimento de sistemas e às linguagens de

programação Java e JavaScript, julgue os itens a seguir.

O Eclipse permite, por meio da visão Servers, adicionar 

e remover projetos de um servidor, criar e excluir servidores,



inicializar e interromper servidores bem como reinicializar 

o servidor em modo debug.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Desenvolvimento / Ferramentas de gerência de configuração; Subversion (SVN)

Fonte: ANALISTA - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / SERPRO / 2013 / CESPE

Q152.

Julgue os próximos itens, a respeito de engenharia de software.

Os sistemas de controle de versões permitem que os artefatos

sejam obtidos do repositório por meio da operação conhecida

como check-in.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Desenvolvimento / Práticas ágeis / Integração Contínua

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TCU / 2015 / CESPE

Q153.

Acerca de integração contínua e entrega contínua, julgue os

próximos itens.

Para que a prática de integração contínua seja eficiente, é

necessário parametrizar e automatizar várias atividades

relativas à gerência da configuração, não somente do

código-fonte produzido, mas também de bibliotecas e

componentes externos.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Desenvolvimento / Práticas ágeis / Test-driven Development (TDD), Acceptance Test-driven Development (ATDD) e

Especificação por Exemplo

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

Q154.

Acerca de testes de software, julgue os itens que se seguem.

No método de desenvolvimento TDD (test driven

development), o desenvolvedor escreve primeiro um caso de

teste e, posteriormente, o código.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Desenvolvimento / Práticas ágeis / Refactoring

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



Q155.

A respeito da análise estática de código-fonte em Clean Code

e SonarQube, julgue os itens subsecutivos.

De acordo com as diretivas do Clean Code, o número de

argumentos de uma função não deve ser igual ou superior

a três, devido a sua influência no entendimento da função.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Desenvolvimento / Práticas ágeis / Entrega contínua

Fonte: TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MP / 2013 / CESPE

Q156.

Com relação às metodologias ágeis de desenvolvimento, julgue os

itens a seguir.

Do ponto de vista metodológico, o software livre é

considerado uma abordagem similar aos métodos ágeis.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Soluções de Automação e de Suporte à Decisão / Inteligência de negócios

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

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

Q157.

Com relação à modelagem dimensional e à otimização de bases de

dados para business intelligence, julgue os itens subsequentes.

Uma ferramenta de ETL deve ser capaz de extrair dados de

fontes heterogêneas, copiá-los para uma área de transição,

onde possam ser convertidos conforme o padrão estabelecido,

e, ainda, realizar limpeza e correção nesses dados, de acordo

com regras preestabelecidas.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Soluções de Automação e de Suporte à Decisão / Processo de Data Warehousing / Data Warehouses e Data Marts

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

Q158.

Com relação a data mining e data warehouse, julgue os itens que

se seguem.

Comparados aos bancos de dados transacionais, os data 

warehouses são mais voláteis porque, para que se mantenham 

consistentes, são atualizados em tempo real a cada atualização 

que ocorrer em qualquer uma das bases originais de dados que



o componham.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Soluções de Automação e de Suporte à Decisão / Processo de Data Warehousing / Modelagem multidimensional

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

Q159.

Com relação aos conceitos de modelagem multidimensional de

dados para inteligência computacional, julgue os seguintes itens.

Diferentemente da estrutura relacional, a estrutura

multidimensional oferece baixa redundância de dados e suporte

a normalização até a segunda forma normal.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Soluções de Automação e de Suporte à Decisão / Recuperação e visualização de dados / OLAP, Painéis e dashboards

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

Q160.

Julgue os itens subsequentes, acerca de segurança da informação de

um SGBD e de um BI (Business Intelligence).

MOLAP é um método utilizado para apresentar, fisicamente

e em formato relacional, os dados em formato OLAP.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Soluções de Automação e de Suporte à Decisão / Recuperação e visualização de dados / Data Mining

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

Q161.

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

data warehouse.

Os data warehouses são modelados utilizando-se técnicas

como a modelagem multidimensional, em que as dimensões

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

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

dimensão e a uma tabela fato por modelo.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Soluções de Automação e de Suporte à Decisão / Integração de dados / Extração, transformação e carga (ETL)

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TCU / 2015 / CESPE



Q162.

Julgue os itens subsequentes, a respeito de modelagem dimensional

e análise de requisitos para sistemas analíticos.

O paralelismo, característica desejável de uma ferramenta de

ETL, oferece suporte às operações de vários segmentos e

a execução de código executável de forma paralela.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Soluções de Automação e de Suporte à Decisão / Gestão de conteúdo (ECM)

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / STJ / 2015 / CESPE

Q163.

Julgue os próximos itens, relativos a design patterns, ECM

(Enterprise Content Management) e gerenciamento de processos de

negócio (BPM).

ECM define estratégia, métodos e ferramentas empregados

para captar, gerenciar e armazenar conteúdo e documentos

relacionados aos processos organizacionais.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Soluções de Automação e de Suporte à Decisão / Automação de processo de trabalho (workflow) e Gerenciamento de

processos de negócio (BPM)

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

Q164.

Julgue os seguintes itens, a respeito de enterprise content

management (ECM) e de automação de processos de

negócio (BPM).

A figura a seguir representa, em um desenho da automação de

processos de negócio na notação BPM, que o fluxo é

prioritário em relação aos demais fluxos que se encontram na

saída decisória.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Portais Corporativos / Conceitos básicos: colaboração, personalização, gestão do conhecimento, gestão de conteúdo,

taxonomia, single signon, integração de sistemas, funcionalidades de web 2.0, noções de sistemas de busca e indexação de conteúdo, noções de

análise das estatísticas de site



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

Q165.

Julgue os itens seguintes, a respeito de portal corporativo, cluster

e nuvem.

O portal corporativo é capaz de aliar o conhecimento

explícito contido em bases de dados e páginas web ao

conhecimento tácito dos times de projeto, pois, entre outras

características, possibilita o armazenamento, a recuperação e

a distribuição de informações advindas de múltiplas fontes,

internas e externas.

• CERTO

• ERRADO

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

Tecnologia da Informação / Portais Corporativos / Plataforma Sharepoint 2010

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - SUPORTE E INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / ANATEL / 2014 / CESPE

Q166.

Com relação a colaboração e mensageria, julgue os itens que se

seguem.

O SharePoint Server 2010 oferece suporte a dois tipos

de modos de autenticação: o clássico e o embasado em

declarações. No primeiro caso, o SharePoint Server 2010 trata

todas as contas de usuário como contas do ADDS (serviços de

domínio do Active Directory). O segundo tem como base

o WIF (Windows identity foundation), que é um conjunto de

classes do .NET Framework usadas para implementar a

identidade com base em declarações.

• CERTO

• ERRADO

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