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Q1.

Qualquer língua, escrita ou não, tem uma gramática

que é complexa. Do ponto de vista naturalista, não faz sentido

afirmar que há gramáticas melhores e gramáticas piores. Não

é certo, por exemplo, dizer que a gramática que produz Os

meninos saíram é melhor do que a que produz Os menino saiu.

Ambas as frases cumprem a sua função, que é transmitir um

certo conteúdo. São duas maneiras de chegar ao mesmo lugar.

São duas gramáticas distintas, uma em que a pluralidade é

marcada em todos os termos da oração, outra em que o plural

aparece marcado apenas no artigo.

Mas esses dois modos de falar não são avaliados

socialmente da mesma maneira. O valor social de cada um

deles é muito diferente. Aquele que fala Os menino saiu não

sabe falar, diz a voz que define qual variedade está correta.

Só que há línguas, como o inglês, em que o plural só ocorre em

um dos termos: The tall boys left (tradução literal possível,

desconsiderada a marca de plural: O alto meninos saiu).

É claro que a gramática do inglês não é a mesma gramática do

português, mas o nosso ponto é que o plural só está em um

lugar na oração do inglês e isso não recebe uma avaliação

negativa. No português do dia a dia, é possível marcar o plural

em apenas um dos elementos, mas isso é avaliado

negativamente.

Roberta Pires de Oliveira e Sandra Quarezemin. Gramáticas na

escola. Petrópolis: Vozes, 2016, p. 44 (com adaptações).

Em relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto precedente,

julgue os itens que se seguem.

De acordo com o texto, “a voz que define qual variedade está

correta” (R.14) faz uma avaliação apenas social das gramáticas

do português.

• CERTO

• ERRADO
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Q2.

Texto CB2A6AAA

Não têm conta entre nós os pedagogos da 

prosperidade que, apegando-se a certas soluções onde, 

na melhor hipótese, se abrigam verdades parciais, 

transformam-nas em requisito obrigatório e único de todo 

progresso. É bem característico, para citar um exemplo, o 

que ocorre com a miragem da alfabetização. Quanta inútil 

retórica se tem desperdiçado para provar que todos os 

nossos males ficariam resolvidos de um momento para o 

outro se estivessem amplamente difundidas as escolas 

primárias e o conhecimento do abc. 

A muitos desses pregoeiros do progresso seria 

difícil convencer de que a alfabetização em massa não é 

condição obrigatória nem sequer para o tipo de cultura técnica 

e capitalista que admiram. Desacompanhada de outros 

elementos fundamentais da educação, que a completem,



é comparável, em certos casos, a uma arma de fogo posta 

nas mãos de um cego.

Sérgio Buarque de Holanda. Raízes do Brasil. 27.ª ed.

São Paulo: Companhia das Letras, 2015 (com adaptações).

No que se refere às ideias e aos sentidos do texto CB2A6AAA e à

sua classificação quanto ao tipo e ao gênero textual, julgue os

próximos itens.

O texto classifica-se como injuntivo, já que visa instruir o

leitor a pensar de forma diversa da que pensam “os pedagogos

da prosperidade” (R. 1 e 2).

• CERTO

• ERRADO
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Q3.

Texto CB2A6AAA

Não têm conta entre nós os pedagogos da

prosperidade que, apegando-se a certas soluções onde,

na melhor hipótese, se abrigam verdades parciais,

transformam-nas em requisito obrigatório e único de todo

progresso. É bem característico, para citar um exemplo, o

que ocorre com a miragem da alfabetização. Quanta inútil

retórica se tem desperdiçado para provar que todos os

nossos males ficariam resolvidos de um momento para o

outro se estivessem amplamente difundidas as escolas

primárias e o conhecimento do abc.

A muitos desses pregoeiros do progresso seria

difícil convencer de que a alfabetização em massa não é

condição obrigatória nem sequer para o tipo de cultura técnica

e capitalista que admiram. Desacompanhada de outros

elementos fundamentais da educação, que a completem,

é comparável, em certos casos, a uma arma de fogo posta

nas mãos de um cego.

Sérgio Buarque de Holanda. Raízes do Brasil. 27.ª ed.

São Paulo: Companhia das Letras, 2015 (com adaptações).

No que se refere às ideias e aos sentidos do texto CB2A6AAA e à

sua classificação quanto ao tipo e ao gênero textual, julgue os

próximos itens.

A preposição “para” (R.7) introduz, no período em que ocorre,

uma ideia de finalidade.

• CERTO

• ERRADO
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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
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Q5.

Quando indaguei a alguns escritores de sucesso que 

manuais de estilo tinham consultado durante seu aprendizado, 

a resposta mais comum foi “nenhum”. Disseram que escrever, 

para eles, aconteceu naturalmente. 

Eu seria o último dos mortais a duvidar que os bons 

escritores foram abençoados com uma dose inata de fluência 

mais sintaxe e memória para as palavras. Ninguém nasceu com 

competência para redigir. Essa competência pode não se ter 

originado nos manuais de estilo, mas deve ter vindo de algum 

lugar. 

Esse algum lugar é a escrita de outros escritores. Bons 

escritores são leitores ávidos. Assimilaram um grande 

inventário de palavras, expressões idiomáticas, construções, 

tropos e truques retóricos e, com eles, a sensibilidade para o 

modo como se combinam ou se repelem. Essa é a ardilosa 

“sensibilidade” de um escritor hábil — o tácito sentido de 

estilo que os manuais de estilo honestos admitem ser 

impossível ensinar explicitamente. Os biógrafos dos grandes 

autores sempre tentam rastrear os livros que seus personagens 

leram na juventude, porque sabem que essas fontes escondem 

o segredo de seu aperfeiçoamento como escritores. 

O ponto de partida para alguém tornar-se um bom 

escritor é ser um bom leitor. Os escritores adquirem sua técnica



identificando, saboreando e aplicando engenharia reversa em 

exemplos de boa prosa.

Steven Pinker. Guia de escrita: como conceber um texto

com clareza, precisão e elegância. Trad. Rodolfo Ilari.

São Paulo: Contexto, 2016, p. 23-4 (com adaptações).

No que se refere ao texto precedente, julgue os itens a seguir.

Na linha 5, a palavra “último” foi empregada com valor de

substantivo.

• CERTO

• ERRADO
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Q6.

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.

O emprego de verbos no passado justifica-se em função do

propósito comunicativo do texto, que é o de narrar

acontecimentos anteriores ao momento da fala.

• CERTO

• ERRADO
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Q7.

Qualquer língua, escrita ou não, tem uma gramática

que é complexa. Do ponto de vista naturalista, não faz sentido

afirmar que há gramáticas melhores e gramáticas piores. Não

é certo, por exemplo, dizer que a gramática que produz Os

meninos saíram é melhor do que a que produz Os menino saiu.

Ambas as frases cumprem a sua função, que é transmitir um

certo conteúdo. São duas maneiras de chegar ao mesmo lugar.

São duas gramáticas distintas, uma em que a pluralidade é

marcada em todos os termos da oração, outra em que o plural

aparece marcado apenas no artigo.

Mas esses dois modos de falar não são avaliados

socialmente da mesma maneira. O valor social de cada um

deles é muito diferente. Aquele que fala Os menino saiu não

sabe falar, diz a voz que define qual variedade está correta.

Só que há línguas, como o inglês, em que o plural só ocorre em

um dos termos: The tall boys left (tradução literal possível,

desconsiderada a marca de plural: O alto meninos saiu).

É claro que a gramática do inglês não é a mesma gramática do

português, mas o nosso ponto é que o plural só está em um

lugar na oração do inglês e isso não recebe uma avaliação

negativa. No português do dia a dia, é possível marcar o plural

em apenas um dos elementos, mas isso é avaliado

negativamente.

Roberta Pires de Oliveira e Sandra Quarezemin. Gramáticas na

escola. Petrópolis: Vozes, 2016, p. 44 (com adaptações).

Em relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto precedente,

julgue os itens que se seguem.

Caso o vocábulo “certo”, em “um certo conteúdo” (R. 6 e 7),

fosse deslocado para imediatamente após “conteúdo”, seriam

alterados o sentido e as relações sintáticas entre os termos da

oração em que o trecho ocorre.

• CERTO

• ERRADO
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Q8.

Texto CB1A1AAA

Minha condição humana me fascina. Conheço o limite 

de minha existência e ignoro por que estou nesta terra, mas às 

vezes o pressinto. Pela experiência cotidiana, concreta e 

intuitiva, eu me descubro vivo para alguns homens, porque o 

sorriso e a felicidade deles me condicionam inteiramente, mais 

ainda para outros que, por acaso, descobri terem emoções 

semelhantes às minhas.7 

E cada dia, milhares de vezes, sinto minha vida — 

corpo e alma — integralmente tributária do trabalho dos vivos 

e dos mortos. Gostaria de dar tanto quanto recebo e não paro 

de receber. Mas depois experimento o sentimento satisfeito de 

minha solidão e quase demonstro má consciência ao exigir 

ainda alguma coisa de outrem. Vejo os homens se 

diferenciarem pelas classes sociais e sei que nada as justifica. 

Sonho ser acessível e desejável para todos uma vida simples e 

natural, de corpo e de espírito. 

Recuso-me a crer na liberdade e nesse conceito 

filosófico. Eu não sou livre, e sim às vezes constrangido por



pressões estranhas a mim, outras vezes por convicções íntimas. 

Ainda jovem, fiquei impressionado pela máxima de 

Schopenhauer: “O homem pode, é certo, fazer o que quer, mas 

não pode querer o que quer”; e hoje, diante do espetáculo 

aterrador das injustiças humanas, essa moral me tranquiliza e 

me educa.

Albert Einstein. Como vejo o mundo. Rio de Janeiro:

Nova F ronte i ra , 2015 (com adaptações ) .

No que se refere a aspectos linguísticos do texto CB1A1AAA,

julgue os itens que se seguem.

O uso de travessões no segundo parágrafo indica mudança de

interlocutores no texto.

• CERTO

• ERRADO
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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
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Q10.

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
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Q11.

Texto CB8A1AAA

A democracia participativa pressupõe várias formas 

de atuação do cidadão na condução política e administrativa 

do Estado. No Brasil, destacam-se as audiências públicas 

previstas constitucionalmente e em diversas normas 

infraconstitucionais. 

As audiências públicas constituem um importante 

instrumento de abertura participativa que proporciona 

legitimidade e transparência às decisões tomadas pelas 

diferentes esferas de poder. 

Tal instituto possui raízes no direito anglo-saxão 

e fundamenta-se no princípio da justiça natural. Esse princípio 

atualmente se traduz no dever de escutar-se o público antes 

da edição de normas administrativas ou legislativas de caráter 

geral, ou de decisões de grande impacto para a comunidade. 

As audiências públicas integram o perfil dos Estados 

democráticos de direito, modelados pelo constitucionalismo 

europeu do pós-guerra, segundo o qual o poder político não 

apenas emana do povo, sendo em nome dele exercido, 

mas comporta a participação direta do povo. 

É por meio dessas audiências que o responsável pela 

decisão tem acesso às diversas opiniões sobre a matéria 

debatida e abre a oportunidade para as pessoas que irão sofrer



os reflexos da deliberação se manifestarem antes de seu 

desfecho.

Janaína de Carvalho Pena Souza. A realização de audiências públicas como fator de

legitimação da jurisdição constitucional. In: De Jure – Revista Jurídica do Ministério

Público do Estado de Minas Gerais, v.10, nº 17, jul.-dez./2011, p. 392 (com adaptações).

No que se refere à tipologia e aos sentidos do texto CB8A1AAA,

julgue os itens que se seguem.

O pronome contido na expressão “seu desfecho” (R. 23 e 24)

refere-se a “matéria debatida” (R. 21 e 22).

• CERTO

• ERRADO
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Q12.

Qualquer língua, escrita ou não, tem uma gramática

que é complexa. Do ponto de vista naturalista, não faz sentido

afirmar que há gramáticas melhores e gramáticas piores. Não

é certo, por exemplo, dizer que a gramática que produz Os

meninos saíram é melhor do que a que produz Os menino saiu.

Ambas as frases cumprem a sua função, que é transmitir um

certo conteúdo. São duas maneiras de chegar ao mesmo lugar.

São duas gramáticas distintas, uma em que a pluralidade é

marcada em todos os termos da oração, outra em que o plural

aparece marcado apenas no artigo.

Mas esses dois modos de falar não são avaliados

socialmente da mesma maneira. O valor social de cada um

deles é muito diferente. Aquele que fala Os menino saiu não

sabe falar, diz a voz que define qual variedade está correta.

Só que há línguas, como o inglês, em que o plural só ocorre em

um dos termos: The tall boys left (tradução literal possível,

desconsiderada a marca de plural: O alto meninos saiu).

É claro que a gramática do inglês não é a mesma gramática do

português, mas o nosso ponto é que o plural só está em um

lugar na oração do inglês e isso não recebe uma avaliação

negativa. No português do dia a dia, é possível marcar o plural

em apenas um dos elementos, mas isso é avaliado

negativamente.

Roberta Pires de Oliveira e Sandra Quarezemin. Gramáticas na

escola. Petrópolis: Vozes, 2016, p. 44 (com adaptações).

Em relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto precedente,

julgue os itens que se seguem.

Seriam mantidos a correção gramatical e o sentido original do

texto se o trecho “São duas gramáticas distintas” (R.8) fosse

reescrito da seguinte forma: Tratam-se de duas gramáticas

diferentes.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República) / Adequação da linguagem ao tipo de

documento



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

Q13.

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 / Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República) / Adequação do formato do texto ao gênero

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

Q14.

Considerando as características e padronização das

correspondências oficiais constantes no Manual de Redação da

Presidência da República (MRPR), julgue os itens a seguir,

pertinentes ao documento oficial hipotético anteriormente

apresentado.



A fim de obedecer aos preceitos do MRPR, o pronome de

tratamento no terceiro parágrafo do texto — Sua Excelência —

deveria ser substituído por Vossa Excelência.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q15.

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 / Lógica sentencial (ou proposicional) / Proposições simples e compostas

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q16.

Considerando os símbolos normalmente usados para representar os

conectivos lógicos, julgue os itens seguintes, relativos a lógica

proposicional e à lógica de argumentação. Nesse sentido, considere,

ainda, que as proposições lógicas simples sejam representadas por

letras maiúsculas.

A sentença A fiscalização federal é imprescindível para manter

a qualidade tanto dos alimentos quanto dos medicamentos que

a população consome pode ser representada simbolicamente

por P∧Q.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional) / Tabelas-verdade



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

Q17.

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 / 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 / Princípios de contagem e probabilidade

Fonte: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q19.

Em um intervalo para descanso, a assistente em

administração Marta foi a uma lanchonete cujo cardápio oferecia

7 tipos diferentes de salgados, 4 tipos diferentes de bolos,

3 espécies diferentes de tapioca, sucos de 3 sabores diferentes e

5 tipos diferentes de refrigerantes.

A partir dessa situação hipotética, julgue os itens que se seguem.

Considere que Marta não coma salgado nem beba refrigerante 

e que o seu lanche contenha apenas uma comida e uma bebida. 

Nessa situação, considerando-se todas as opções do cardápio



da lanchonete e todas as opções de lanche com apenas uma 

comida e uma bebida e escolhendo-se ao acaso uma dessas 

opções, a probabilidade de que ela não agrade Marta é inferior 

a 70%.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Operações com conjuntos

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q20.

Julgue os seguintes itens, relativos a raciocínio lógico, a princípios

de contagem e probabilidade e a operações com conjuntos.

Situação hipotética: A ANVISA realizará inspeções em

estabelecimentos comerciais que são classificados como

Bar ou Restaurante e naqueles que são considerados ao mesmo

tempo Bar e Restaurante. Sabe-se que, ao todo, são 96 estabelecimentos a serem visitados, dos quais 49 são

classificados como Bar e 60 são classificados como

Restaurante. Assertiva: Nessa situação, há mais

de 15 estabelecimentos que são classificados como Bar e como

Restaurante ao mesmo tempo.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q21.

Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação

hipotética relativa a proporcionalidade, porcentagem e juros,

seguida de uma assertiva a ser julgada.

A participação dos vendedores nos lucros de uma empresa é

diretamente proporcional às suas vendas. Os vendedores A, B

e C venderam juntos R$ 500.000 em produtos: A vendeu

R$ 225.000, B vendeu R$ 175.000 e C, o restante. Eles

dividiram entre si, a título de participação nos lucros, o valor

de R$ 10.000. Nessa situação, C recebeu R$ 2.000 de

participação nos lucros.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988 / Princípios fundamentais

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

Q22.

A respeito dos direitos fundamentais, julgue os itens a seguir.



Em decorrência do princípio da igualdade, é vedado ao

legislador elaborar norma que dê tratamento distinto a pessoas

diversas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Aplicabilidade das normas constitucionais / Normas de eficácia plena, contida e limitada

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

Q23.

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.

O direito à educação, previsto pela Constituição Federal

de 1988, é norma de direito fundamental de eficácia plena

e de execução imediata, pois não necessita da atuação

do legislador para produzir todos os seus efeitos.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q24.

A respeito dos direitos e garantias fundamentais estabelecidos na

Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

Os direitos e garantias fundamentais têm como destinatários

os brasileiros natos e naturalizados, não se aplicando aos

estrangeiros.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos sociais

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

Q25.

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

Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos de nacionalidade

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

Q26.

No que concerne aos direitos e deveres individuais e coletivos, à

nacionalidade e aos direitos políticos, julgue os itens que se

seguem, tendo como referência as disposições da CF.

Para que o filho de casal brasileiro nascido em país estrangeiro

seja considerado brasileiro nato, ambos os pais devem estar,

nesse país, a serviço da República Federativa do Brasil.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos políticos

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q27.

Com relação aos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens

que se seguem.

Uma lei que altere o processo eleitoral e que seja editada no

mesmo ano das eleições municipais poderá ser aplicada, desde

que sua edição se dê, no mínimo, cento e oitenta dias antes do

pleito eletivo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Partidos políticos

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

Q28.

No que se refere às disposições da Constituição Federal de 1988

(CF) acerca de direitos políticos, julgue o próximo item.

Os direitos políticos poderão ser cassados na hipótese

de condenação judicial transitada em julgado por ato de

improbidade administrativa.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado / Estado federal brasileiro

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q29.

No que se refere à organização político-administrativa do Estado,

julgue os próximos itens.

Apesar de não possuírem sua própria Constituição, os

municípios, em simetria com os estados, desempenham as

funções dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, em

razão da autonomia administrativa estabelecida no texto da CF.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado / União

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

Q30.

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 MP é inconstitucional por usurpar competência privativa

da União federal.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado / Estados, Distrito Federal e Territórios

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

Q31.

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

Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado / Municípios

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

Q32.

A respeito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos

municípios, julgue os itens subsecutivos.

A fusão de dois municípios depende de consulta prévia,

mediante plebiscito, das respectivas populações, após

divulgação dos estudos de viabilidade municipal.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Disposições gerais

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

Q33.

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

Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Servidores públicos

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

Q34.

Com base nas disposições da Constituição Federal de 1988 e da

Lei Complementar nº 840/2011 (Regime Jurídico dos Servidores

Públicos Civis do Distrito Federal, das Autarquias e das Fundações

Públicas Distritais), julgue os itens que se seguem, a respeito de

agentes públicos.

Embora a acumulação remunerada de cargos públicos seja, de 

forma geral, vedada, essa vedação não se estende a empregos



públicos vinculados a empresas públicas e a sociedades 

de economia mista.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Executivo / Atribuições e responsabilidades do presidente da República

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

Q35.

Julgue os próximos itens, relativos ao Poder Executivo e ao Poder

Legislativo.

Na hipótese de o presidente da República, antes da vigência

do seu mandato, praticar um homicídio, a acusação terá de ser

admitida por dois terços da Câmara de Deputados para,

posteriormente, poder ser submetida a julgamento perante

o Senado Federal.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder legislativo / Estrutura

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

Q36.

Julgue os próximos itens, relativos ao Poder Executivo e ao Poder

Legislativo.

No exercício de atividade investigatória, caso se deparem

com a necessidade de quebra do sigilo fiscal de alguém,

as comissões parlamentares de inquérito deverão requerer

tal quebra ao Poder Judiciário, pois elas não possuem poderes

de investigação próprios das autoridades judiciais.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder legislativo / Funcionamento e atribuições

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

Q37.

Acerca de processo legislativo e fiscalização contábil, financeira

e orçamentária, julgue os itens a seguir, considerando

as disposições constitucionais sobre o Poder Legislativo.

Projeto de lei rejeitado poderá constituir objeto de novo

projeto na mesma sessão legislativa se proposto pela maioria

absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso

Nacional.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Disposições gerais

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

Q38.

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.

Na situação hipotética em apreço, caso tivesse praticado

alguma irregularidade no exercício da função, o juiz poderia

perder o cargo por deliberação do tribunal ao qual se encontra

vinculado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Órgãos do Poder Judiciário

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q39.

Com relação aos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens

que se seguem.

Situação hipotética: Um servidor público federal ofereceu

representação ao Ministério Público contra o presidente de

uma grande empresa que lhe havia oferecido quantia indevida,

a fim de obter favorecimento em um processo administrativo.

O servidor apresentou como prova uma conversa telefônica por

ele gravada. Assertiva: Nessa situação, em que pese a

inexistência de autorização judicial, tal prova será considerada

lícita.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Ministério público

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

Q40.

Acerca do Ministério Público e da defensoria pública, julgue os

itens seguintes.



Os chefes dos Ministérios Públicos da União, dos estados e do

Distrito Federal são nomeados pelo presidente da República.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Defensoria pública

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

Q41.

Acerca do Ministério Público e da defensoria pública, julgue os

itens seguintes.

Ao defensor público estadual é assegurada a garantia de

inamovibilidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Advocacia pública

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANATEL / 2014 / CESPE

Q42.

Com relação aos Poderes da República e às funções essenciais à

justiça, julgue os itens subsequentes.

Cabe à Advocacia-Geral da União a representação judicial e

extrajudicial não apenas do Poder Executivo, mas também dos Poderes Legislativo e Judiciário.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q43.

Acerca da administração pública, da organização dos poderes e da

organização do Estado, julgue os itens que se seguem.

Caso preencha os requisitos de idade e contribuição,

o indivíduo que trabalhe por vários anos em determinado

Tribunal Regional Eleitoral ocupando, exclusivamente, cargo

em comissão terá direito à aposentadoria estatutária se decidir

se aposentar voluntariamente.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Administração direta e indireta, centralizada e descentralizada

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



Q44.

João, servidor público ocupante do cargo de motorista de

determinada autarquia do DF, estava conduzindo o veículo oficial

durante o expediente quando avistou sua esposa no carro de um

homem. Imediatamente, João dolosamente acelerou em direção ao

veículo do homem, provocando uma batida e, por consequência,

dano aos veículos. O homem, então, ingressou com ação judicial

contra a autarquia requerendo a reparação dos danos materiais

sofridos. A autarquia instaurou procedimento administrativo

disciplinar contra João para apurar suposta violação de dever

funcional.

No que se refere à situação hipotética apresentada, julgue os itens

a seguir.

João é servidor de entidade integrante da administração

indireta.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Princípios básicos da administração

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

Q45.

A respeito dos princípios da administração pública e da organização

administrativa, julgue os itens a seguir.

Se uma autoridade pública, ao dar publicidade a determinado

programa de governo, fizer constar seu nome de modo a

caracterizar promoção pessoal, então, nesse caso, haverá, pela

autoridade, violação de preceito relacionado ao princípio da

impessoalidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico dos servidores publicos civis da União (Lei nº 8.112/1990 e suas alterações) / Provimento

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

Q46.

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.

A posse no serviço público ocorrerá no prazo máximo de

quinze dias, contados da publicação do ato de provimento.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico dos servidores publicos civis da União (Lei nº 8.112/1990 e suas alterações) / Direitos e vantagens



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

Q47.

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

Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico dos servidores publicos civis da União (Lei nº 8.112/1990 e suas alterações) / Regime disciplinar /

Deveres

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO – ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / ANATEL / 2014 / CESPE

Q48.

No que diz respeito aos direitos e deveres do servidor público,

previstos na Lei n.º 8.112/1990, julgue os itens subsecutivos.

Durante o período de apuração dos deveres inerentes ao cargo

do servidor, as sanções administrativas decorrentes

do processo disciplinar poderão cumular-se com as sanções

penais, sendo afastada, entretanto, a responsabilidade

administrativa do servidor no caso de absolvição criminal.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico dos servidores publicos civis da União (Lei nº 8.112/1990 e suas alterações) / Regime disciplinar /

Proibições

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

Q49.

Com base no disposto no Decreto nº 6.029/2007 e na

Lei nº 8.112/1990, julgue os itens subsequentes, que versam sobre

direitos e deveres de servidores públicos.

É proibido ao servidor público atuar como intermediário junto

a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios

previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau

e de cônjuge ou companheiro.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico dos servidores publicos civis da União (Lei nº 8.112/1990 e suas alterações) / Regime disciplinar /

Acumulação

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q50.



Com base nas disposições da Lei nº 8.112/1990, que trata do

regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue os itens a

seguir.

Situação hipotética: Carlos trabalha em atividade considerada

insalubre e perigosa e faz jus ao recebimento dos adicionais de

insalubridade e de periculosidade. Assertiva: Nesse caso,

Carlos deverá optar por um deles, sendo-lhe vedado acumular

os dois adicionais.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico dos servidores publicos civis da União (Lei nº 8.112/1990 e suas alterações) / Regime disciplinar /

Responsabilidades

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q51.

Com base nas disposições da Lei nº 8.112/1990, que trata do

regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue os itens a

seguir.

Caso o servidor público tenha causado danos ao poder público,

a obrigação de reparar tais danos estende-se aos seus

sucessores e contra eles será executada, até o limite do valor da

herança recebida.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico dos servidores publicos civis da União (Lei nº 8.112/1990 e suas alterações) / Regime disciplinar /

Penalidades

Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q52.

Tendo como referência as disposições do Código de Ética

Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo

Federal (Decreto nº 1.171/1994), da Lei nº 8.112/1990

e alterações e da Lei nº 8.429/1992, julgue os próximos itens.

Ao servidor público que recusar fé a documentos públicos será

aplicada a penalidade de advertência.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico dos servidores publicos civis da União (Lei nº 8.112/1990 e suas alterações) / Regime disciplinar /

Processo administrativo disciplinar

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q53.

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

Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico dos servidores publicos civis da União (Lei nº 8.112/1990 e suas alterações) / Vacância

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2015 / CESPE

Q54.

No que se refere a ato administrativo, agente público e princípios

da administração pública, julgue os próximos itens.

A exoneração dos ocupantes de cargos em comissão deve ser

motivada, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico dos servidores publicos civis da União (Lei nº 8.112/1990 e suas alterações) / Remoção e

redistribuição

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

Q55.

Considerando que determinado servidor público federal tenha sido

removido para outra sede, situada em outro município, para

acompanhar sua esposa, que também é servidora pública federal e

foi removida no interesse da administração, julgue os itens

seguintes à luz do disposto na Lei nº 8.112/1990.

Ainda que o servidor e sua esposa sejam integrantes de órgãos

pertencentes a poderes distintos da União, a remoção do

servidor poderia ser concedida.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico dos servidores publicos civis da União (Lei nº 8.112/1990 e suas alterações) / Substituição



Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / CNJ / 2013 / CESPE

Q56.

A respeito do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União e aos poderes administrativos, julgue os itens consecutivos.

Considere que determinado servidor público tenha substituído

seu chefe, afastado para gozo de licença, pelo período de três

meses. Nessa situação hipotética, pelo período da substituição,

o servidor substituto fará jus à retribuição pelo exercício da

chefia, inclusive se a titularidade for de unidade administrativa

organizada em nível de assessoria.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Carreira do Poder Judiciário da União / Lei nº 11.416/2006 e alterações

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVO / STM / 2011 / CESPE

Q57.

Com base nos fundamentos do direito administrativo, julgue os

próximos itens.

O desenvolvimento dos servidores nos cargos de provimento

efetivo das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário dá-se mediante promoção e progressão funcional;

esta consiste na movimentação do servidor do último padrão de

uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte, e aquela

ocorre em uma mesma classe, de um padrão para o seguinte.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Carreira do Poder Judiciário da União / Regime de Previdência Complementar do Servidor Público Federal (Lei nº

12.618/2012)

Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO ADMINISTRATIVO / TCU / 2012 / CESPE

Q58.

Julgue os itens a seguir a respeito do processo administrativo

disciplinar e do regime de previdência complementar dos servidores

públicos.

O regime de previdência complementar a ser instituído pela União, estados, Distrito Federal e municípios aplica-se aos

servidores ativos que são titulares de cargos efetivos na

administração direta, autarquias e fundações, não alcançando

os inativos e pensionistas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Hierárquico

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

Q59.

Em relação aos princípios da administração pública e à organização

administrativa, julgue os itens que se seguem.



Por terem personalidade jurídica de direito privado,

as sociedades de economia mista não se subordinam

hierarquicamente ao ente político que as criou. Exatamente

por isso elas não sofrem controle pelos tribunais de contas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Uso e abuso do poder

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

Q60.

Mauro editou portaria disciplinando regras de remoção no

serviço público que beneficiaram, diretamente, amigos seus.

A competência para a edição do referido ato normativo seria

de Pedro, superior hierárquico de Mauro. Os servidores que se

sentiram prejudicados com o resultado do concurso de remoção

apresentaram recurso quinze dias após a data da publicação do

resultado.

Nessa situação hipotética,

Mauro não agiu com abuso de poder.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Disciplinar

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

Q61.

No que se refere aos poderes administrativos, aos atos

administrativos e ao controle da administração, julgue os itens

seguintes.

A administração, ao editar atos normativos, como resoluções

e portarias, que criam normas estabelecedoras de limitações

administrativas gerais, exerce o denominado poder

regulamentar.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Regulamentar

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

Q62.

José, chefe do setor de recursos humanos de determinado

órgão público, editou ato disciplinando as regras para a participação

de servidores em concurso de promoção.

A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens seguintes.



A edição do referido ato é exemplo de exercício do poder

regulamentar.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / De polícia

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

Q63.

No que se refere aos poderes administrativos, aos atos

administrativos e ao controle da administração, julgue os itens

seguintes.

O poder de polícia administrativo é uma atividade que se

manifesta por meio de atos concretos em benefício do interesse

público. Por conta disso, a administração pode delegar esse

poder a pessoas da iniciativa privada não integrantes da

administração pública.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Licitação (Lei nº 8.666/1993 e suas alterações) / Princípio

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

Q64.

Acerca de licitações, contratos e convênios na administração pública, julgue os itens que se seguem.

A estrita observância ao edital constitui princípio básico de toda licitação. Assim, o descumprimento desse requisito enseja nulidade

do certame.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Licitação (Lei nº 8.666/1993 e suas alterações) / Contratos administrativos / Conceitos, princípios e aspectos gerais

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q65.

A respeito da organização administrativa, dos atos administrativos

e dos contratos e convênios administrativos, julgue os itens a seguir.

Fica a critério da autoridade pública, se for conveniente

fazê-lo, solicitar que minutas de contratos e convênios

administrativos sejam examinadas pela assessoria jurídica da

administração pública, para a emissão de parecer jurídico.

Havendo a solicitação, emitir-se-á parecer de caráter

facultativo.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Direito Administrativo / Licitação (Lei nº 8.666/1993 e suas alterações) / Contratos administrativos / Peculiaridades e cláusulas necessárias

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

Q66.

Acerca de licitações, contratos e convênios na administração pública, julgue os itens que se seguem.

A aquisição de produtos e serviços com recursos transferidos pela União, por meio de convênios com entidades públicas ou privadas

sem fins lucrativos, deve ser precedida de licitação, ressalvados os casos previstos pela legislação própria.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Licitação (Lei nº 8.666/1993 e suas alterações) / Contratos administrativos / Dissolução e extinção

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA - SEGURANçA / STJ / 2015 / CESPE

Q67.

A respeito da licitação e dos contratos administrativos, julgue os

itens subsecutivos.

A nulidade de contrato administrativo por ausência prévia de

licitação gera, para o contratado de boa-fé, direito a

indenização pelos serviços por ele prestados.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Licitação (Lei nº 8.666/1993 e suas alterações) / Contratos administrativos / Formalização

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q68.

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.

O contrato verbal firmado entre a União e a Empresa Y é nulo.

• CERTO

• ERRADO

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



Noções de Direito Administrativo / Licitação (Lei nº 8.666/1993 e suas alterações) / Contratos administrativos / Execução

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA - SEGURANçA / STJ / 2015 / CESPE

Q69.

A respeito da licitação e dos contratos administrativos, julgue os

itens subsecutivos.

É lícito à administração pública reter pagamentos à empresa

que, contratada administrativamente por meio de licitação,

passe, no curso da execução contratual, a situação de

irregularidade fiscal.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Licitação (Lei nº 8.666/1993 e suas alterações) / Contratos administrativos / Fiscalização e sanções

Fonte: ANALISTA DO MPU - PLANEJAMENTO E ORçAMENTO / MPU / 2013 / CESPE

Q70.

No que concerne aos aspectos orçamentários e financeiros dos

contratos administrativos e das sanções administrativas, julgue os

itens que se seguem.

Em regra, a vigência dos contratos administrativos limita-se

aos respectivos créditos orçamentários, em observância ao

princípio da anualidade do orçamento, vigorando os contratos

até 31 de dezembro do exercício financeiro em que tenham

sido formalizados, independentemente da data em que tiverem

sido iniciados.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Licitação (Lei nº 8.666/1993 e suas alterações) / Contratos administrativos / Alterações

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

Q71.

No que se refere às licitações públicas, julgue os próximos itens.

Se a obra de reforma de uma escola pública for orçada

inicialmente em R$ 150.000, o contrato poderá ser aditado, por

acréscimo de serviços já existentes contratualmente em até

R$ 90.000, desde que não haja fato anterior que repercuta no

seu equilíbrio econômico-financeiro.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Licitação (Lei nº 8.666/1993 e suas alterações) / Dispensa e inexigibilidade

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q72.



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.

Maria equivocou-se ao enquadrar a situação como típica de

dispensa de licitação, tendo em vista que, nos casos de

calamidade, é possível a contratação por inexigibilidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Licitação (Lei nº 8.666/1993 e suas alterações) / Licitação

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

Q73.

Acerca de licitações, contratos e convênios na administração pública, julgue os itens que se seguem.

Concorrência, pregão e parcerias são, segundo a Lei nº 8.666/1993, as modalidades de licitação.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controles administrativo

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

Q74.

Com fundamento nos conceitos e na legislação a respeito de

controle na administração pública, julgue os itens a seguir.

No exercício de suas funções sancionatórias, o TCE/PA poderá

aplicar ao responsável por contas consideradas irregulares

a penalidade de inabilitação, por prazo determinado, para

o exercício de cargo em comissão ou função de confiança

na administração estadual.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Responsabilidade civil do Estado

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



Q75.

João, servidor público ocupante do cargo de motorista de

determinada autarquia do DF, estava conduzindo o veículo oficial

durante o expediente quando avistou sua esposa no carro de um

homem. Imediatamente, João dolosamente acelerou em direção ao

veículo do homem, provocando uma batida e, por consequência,

dano aos veículos. O homem, então, ingressou com ação judicial

contra a autarquia requerendo a reparação dos danos materiais

sofridos. A autarquia instaurou procedimento administrativo

disciplinar contra João para apurar suposta violação de dever

funcional.

No que se refere à situação hipotética apresentada, julgue os itens

a seguir.

A autarquia tem direito de regresso contra João.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle judicial

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q76.

Acerca do regime jurídico-administrativo e do controle da

administração pública, julgue os próximos itens.

O controle judicial pode incidir sobre atividades

administrativas realizadas em todos os poderes do Estado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle legislativo

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

Q77.

A respeito dos conceitos doutrinários relativos ao controle da

administração pública, julgue os itens a seguir.

Exercerá controle do tipo legislativo determinada casa

legislativa que anular ato executado por uma de suas unidades

gestoras.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Processo Administrativo / Lei nº 9.784/1999

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

Q78.



Mauro editou portaria disciplinando regras de remoção no

serviço público que beneficiaram, diretamente, amigos seus.

A competência para a edição do referido ato normativo seria

de Pedro, superior hierárquico de Mauro. Os servidores que se

sentiram prejudicados com o resultado do concurso de remoção

apresentaram recurso quinze dias após a data da publicação do

resultado.

Nessa situação hipotética,

de acordo com a Lei nº 9.784/1999 — que regula o processo

administrativo no âmbito da administração pública federal —,

o recurso apresentado pelos servidores que se sentiram

prejudicados não deverá ser conhecido pela autoridade

competente em razão da sua intempestividade.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Específica / Código de Ética dos Servidores do Supremo Tribunal Federal / Código de Ética

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STF / 2008 / CESPE

Q79.

Acerca do Código de Ética dos Servidores do STF, julgue o item

seguinte.

Um dos objetivos do referido código é preservar a imagem

e a reputação do servidor do STF, cuja conduta esteja de

acordo com as normas éticas previstas nesse código.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Específica / Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação)

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q80.

A respeito da gestão de documentos e do acesso à informação,

julgue os itens a seguir.

De acordo com a Lei de Acesso à Informação, o acesso a

dados contidos em documento classificado como reservado

poderá ser restringido por até cinco anos.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Inglesa / Compreensão de textos em língua inglesa

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

Q81.

Text 19A1AAA

When Harold Palmer (1877 – 1949) first began as a 

teacher of English as a foreign language in 1902 at a language



school in Verviers, Belgium run on Berlitz lines, the main 

attraction of the job was that it allowed him to live abroad in a 

French-speaking country. In all likelihood he would eventually 

come back home in a few years and “settle down”, like many 

others before and since. Palmer, however, stayed on, opened 

his own school, and began to think seriously about the work he 

was doing and how it could be improved. When he died 

forty-seven years later, English language teaching was well on 

its way to a professionhood which he, more than any other 

single individual, had helped to bring about.

A. P. R. Howatt and H. G. Widdowson. A history of English language

teaching. 2nd ed. Oxford University Press, 2004, p. 264 (adapted).

Judge the following items, concerning the ideas and linguistic

aspects of text 19A1AAA.

Palmer must have had another job prior to working as a teacher

of EFL.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Inglesa / Aspectos gramaticais relevantes para a compreensão de textos em língua inglesa

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

Q82.

Text 19A1AAA

When Harold Palmer (1877 – 1949) first began as a

teacher of English as a foreign language in 1902 at a language

school in Verviers, Belgium run on Berlitz lines, the main

attraction of the job was that it allowed him to live abroad in a

French-speaking country. In all likelihood he would eventually

come back home in a few years and “settle down”, like many

others before and since. Palmer, however, stayed on, opened

his own school, and began to think seriously about the work he

was doing and how it could be improved. When he died

forty-seven years later, English language teaching was well on

its way to a professionhood which he, more than any other

single individual, had helped to bring about.

A. P. R. Howatt and H. G. Widdowson. A history of English language

teaching. 2nd ed. Oxford University Press, 2004, p. 264 (adapted).

Judge the following items, concerning the ideas and linguistic

aspects of text 19A1AAA.

The prepositional phrase “at a language school in Verviers,

Belgium” (R. 2 and 3) functions as an adverb.

• CERTO

• ERRADO

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

Regimento Interno do STF / Organização e competência

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q83.

Acerca da organização do STF, julgue os itens a seguir.



Ao ministro do STF escolhido para presidir uma das turmas do

tribunal, é facultado, no prazo de quinze dias, contado da data

de sua posse, recusar, por escrito, sua investidura na função.

• CERTO

• ERRADO

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

Regimento Interno do STF / Serviços do Tribunal

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q84.

Julgue os itens subsequentes, relativos aos serviços do STF e às

disposições finais do regimento interno do referido tribunal.

O secretário do Pleno é responsável pela fiscalização e pela

atualização do assentamento funcional dos ministros.

• CERTO

• ERRADO

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

Regimento Interno do STF / Disposições finais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STF / 2008 / CESPE

Q85.

Com relação ao Regimento Interno do STF, julgue os itens que

se seguem.

A resolução é um ato de competência própria do presidente

do STF, em matéria regimental ou administrativa, que visa

designar membros de comissões permanentes e temporárias,

nomear, designar, exonerar, demitir e aposentar servidores

ou aplicar-lhes penalidades.

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Conceitos básicos sobre engenharia de software

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

Q86.

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

Engenharia de Software / Processos e práticas ágeis de desenvolvimento de software

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



Q87.

No que se refere ao ciclo de vida do software e às metodologias

para o seu desenvolvimento, julgue os próximos itens.

Em XP (Extreme Programming), as user stories não objetivam

definir o escopo global do sistema, mas avaliar a complexidade

de cada uma de suas partes a fim serem estimados prazos na

perspectiva dos usuários ou clientes do sistema.

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Análise de requisitos funcionais e não funcionais

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

Q88.

Acerca dos conceitos e características de engenharia de requisitos,

gestão de requisitos, análise e projeto, implementação e testes,

julgue os itens subsequentes.

Para auxiliar na gerência de riscos e prevenir insatisfações das

partes interessadas, deve-se dificultar as modificações na

especificação dos requisitos.

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Análise, projeto e modelagem orientada a objetos / UML

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

Q89.

No que se refere às linguagens de modelagem UML, julgue os

seguintes itens.

O modelo de casos de uso representa uma visão funcional do

sistema, incluindo-se todas as funções, os processos funcionais

e os atores do sistema.

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Qualidade de software / ISO 9126

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

Q90.

Julgue os itens a seguir acerca de métricas e medições de software

à luz da norma ISO/IEC 9126, bem como de análise de ponto de

função (APF).

APF é uma técnica que visa medir o tamanho do software por 

meio da quantificação da funcionalidade do processamento da



aplicação; os tipos de componentes lógicos da APF são: ALI, 

AIE, EE, ME e SE.

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Qualidade de software / Métricas de qualidade de software

Fonte: ANALISTA - NEGóCIOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SERPRO / 2013 / CESPE

Q91.

Com relação a métricas e estimativas de software, análise por ponto

de função, CMMI (capability maturity model integration) e

qualidade de software, julgue os próximos itens.

Embora não suporte a análise e interpretação dos dados

coletados, o modelo GQM (goal/question/metrics) identifica

as métricas consideradas relevantes e úteis em uma empresa.

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Análise de Pontos de Função

Fonte: ASSISTENTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q92.

Acerca de desenvolvimento de sistemas e aplicações, julgue os itens

subsequentes.

Uma das técnicas de medição do tamanho de um software é a

análise de pontos de função (APF), na qual o esforço para

implementar as funcionalidades é calculado a partir dos

requisitos funcionais gerados pela visão do usuário.

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Modelagem de Dados

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

Q93.

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

Arquitetura de Software / Arquitetura de aplicações para ambiente web

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



Q94.

Julgue os itens a seguir, relativos à acessibilidade digital.

No Brasil, compete ao comitê W3C estabelecer, com

fundamento na Lei nº 10.098/2000, as bases legais para

a acessibilidade na web.

• CERTO

• ERRADO

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

Arquitetura de Software / Arquitetura em camadas

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

Q95.

Julgue os itens seguintes, a respeito de estruturas em programação

e de arquiteturas de bancos de dados.

O esquema do nível externo de uma arquitetura de três

esquemas oculta os detalhes das estruturas de armazenamento

físico e se concentra na descrição de entidades, tipos de dados,

conexões, operações de usuários e restrições.

• CERTO

• ERRADO

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

Arquitetura de Software / Arquiteturas de integração / Service-oriented Architecture (SOA), Webservices e REST

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

Q96.

Em relação a web services, julgue os itens seguintes.

Serviços expressos por meio de contratos web services

têm o potencial de evitar completamente a transformação,

objetivo-chave dos contratos de serviços padronizados.

• CERTO

• ERRADO

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

Arquitetura de Software / Domain-Driven Design

Fonte: ARQUITETO DE SISTEMA / MEC / 2015 / CESPE

Q97.

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

Arquitetura de Software / Design Patterns

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

Q98.

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

Arquitetura de Software / Noções sobre Enterprise Content Managment (ECM)

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

Q99.

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

Arquitetura de Software / Noções sobre automação de processos de negócio (BPM)

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q100.

No que se refere a gestão eletrônica de documentos (GED) e

workflow, julgue os itens que se seguem.

Em implementações de workflow para empresas, o fluxo de

informações não é sempre predefinido.

• CERTO

• ERRADO

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

Arquitetura de Software / Noções sobre computação na nuvem (Cloud Computing)

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



Q101.

Julgue os itens subsecutivos, relacionados aos aspectos

fundamentais de arquitetura e desenvolvimento em nuvem.

No desenvolvimento de software para ambientes em nuvem, o

serviço de backend refere-se aos componentes de

processamento, servidores e armazenadores de dados

oferecidos pela própria nuvem.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Software / Lógica de programação

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

Q102.

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

Desenvolvimento de Software / Programação orientada a objetos

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

Q103.

A respeito das características da programação orientada a objetos,

julgue os itens subsequentes.



No encapsulamento com acesso protegido aos métodos,

o acesso se restringe apenas à própria classe e suas subclasses.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Software / Criptografia / Conceitos básicos e aplicações

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

Q104.

Julgue os itens a seguir, relativos à criptografia e suas aplicações.

A decriptografia de dados por meio do algoritmo RC4

é realizada com sucesso se os dados tiverem sido

criptografados mediante o algoritmo AES (Advanced

Encryption Standard) e a mesma chave simétrica tiver sido

utilizada em ambos os algoritmos.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Software / Criptografia / Protocolos criptográficos

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

Q105.

No que se refere a conceitos básicos e aplicações de criptografia,

protocolos criptográficos e algoritmos, julgue os itens seguintes.

O comprimento do fluxo de bits, na entrada de uma S-box, é

igual ao comprimento do fluxo de bits resultante, na saída da

S-box.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Software / Criptografia / Criptografia simétrica e assimétrica

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

Q106.

Acerca de criptografia simétrica e assimétrica, julgue os itens

a seguir.

Em criptografia simétrica, a mesma chave é utilizada no

processo de cifrar e decifrar a mensagem.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Software / Criptografia / Principais algoritmos

Fonte: ASSISTENTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE



Q107.

A respeito de emprego de tipos diferentes de algoritmos

criptográficos, julgue os próximos itens.

Para garantir o sigilo de um arquivo que trafegará em uma rede

pública na qual nem todos os usuários são conhecidos, a

solução indicada é o uso de chave pública.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Software / Criptografia / Assinatura e certificação digital

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

Q108.

Julgue os itens a seguir, relativos à criptografia e suas aplicações.

Um hash, que é resultante de uma função de resumo, pode ser

utilizado para gerar assinaturas digitais.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Software / Integração contínua

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

Q109.

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

Desenvolvimento de Software / Desenvolvimento orientado a testes (TDD) / Automação de testes com Selenium

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

Q110.

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

Desenvolvimento de Software / Métricas de qualidade de código com Sonar

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

Q111.

Acerca de análise estática de código-fonte, uma das práticas que

verifica a qualidade do código e pode ser realizada antes da

execução do software, julgue os próximos itens.

A ferramenta SonarQube permite analisar a qualidade dos

códigos-fontes que envolvem linguagens de computador

e de dispositivos móveis e abrange categorias como padrões

de codificação, testes e identificação de erros.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Software / Refactoring

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

Q112.

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

Desenvolvimento de Software / Java SE e Java EE

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

Q113.

A respeito de linguagens de programação e tipos de dados, julgue

os próximos itens.

Na linguagem Java, enum é um tipo de dados elementar tal

que, se uma variável de enumeração é convertida para um tipo

numérico, tem-se total controle sobre sua faixa de operações

legais ou sobre sua faixa de valores.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Software / Frameworks para camada de apresentação / Struts

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



Q114.

Acerca das principais características da arquitetura

modelo–visão–controlador (MVC), usada na estruturação de

aplicações web, julgue os itens a seguir.

Controlador é a camada responsável pela persistência com

o banco de dados, regras de negócios e mapeamento das ações

do sistema.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Software / Frameworks para camada de apresentação / JSF

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q115.

Acerca de Java, julgue os itens subsequentes.

A principal função do desenvolvedor de componentes na arquitetura JSF é criar a interface de aplicação mediante utilização da HTML

e suas tags.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Software / Frameworks para camada de persistência / JPA

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q116.

Acerca de Java, julgue os itens subsequentes.

Para o usuário do JPA (Java Persistence API), o arquivo hbm.xml é responsável pela configuração do funcionamento do sistema e

especifica a conexão com o banco de dados, seu dialeto e a linguagem de consulta.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Software / Frameworks para camada de persistência / Hibernate

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

Q117.

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

programação Java e JavaScript, julgue os itens a seguir.

Empresa de desenvolvimento que opte pela utilização do

Hibernate em seus sistemas enfrentará dificuldades à medida

que seus projetos forem crescendo, devido ao fato de o

Hibernate ser considerado inapropriado para a execução de

trabalhos em uma arquitetura altamente escalável.

• CERTO

• ERRADO



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

Desenvolvimento de Software / JBoss Seam

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q118.

Acerca dos servidores de aplicação JEE e Red Hat JBoss, julgue os

itens subsequentes.

É possível executar múltiplas instâncias standalone do

Red Hat JBoss em uma máquina que suporta apenas um

endereço de rede.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Software / HTML / HTML5

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

Q119.

A respeito dos conceitos básicos de Internet e intranet, protocolos,

ferramentas e aplicativos, julgue os itens seguintes.

Navegador web é um programa que habilita o usuário para

interagir com documentos HTML hospedados em servidores

que respondem ao protocolo HTTP e(ou) ao HTTPS.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Software / CSS3

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

Q120.

Acerca dos conceitos e das técnicas necessários à construção de

sítios web em que se utilizam CSS e HTML, julgue os itens que

se seguem.

CSS é um mecanismo que permite adicionar a documentos web

estilos, como fontes, cores e espaçamentos.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Software / Java Script

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

Q121.

 

<script>



   var a1, a2, a3 

   a1 = prompt("?:") 

   a2 = prompt("?:") 

   a3 = parseInt(a1) + parseInt(a2) // "+" soma 

   alert("veja = " + a3) // "+" combina 

</script>

Com base nesse trecho de código JavaScript, julgue os itens a

seguir.

Ao se executar esse código em uma página HTML, serão

exibidas duas caixas de entrada de dados e uma caixa de

mensagem para o usuário.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Software / XML

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

Q122.

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

Desenvolvimento de Software / SQL / PL/SQL

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

Q123.

Com relação à forma como os dados são armazenados e

manipulados no desenvolvimento de aplicações, julgue os

itens a seguir.

Na especificação de um pacote PL/SQL podem ser encontradas

informações relativas à implementação dos programas do

pacote necessárias ao uso adequado do pacote.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Software / Spring Framework

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

Q124.

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

Desenvolvimento de Software / JUnit

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

Q125.

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

Desenvolvimento de Software / Subversion

Fonte: ANALISTA DE SISTEMAS / MEC / 2015 / CESPE

Q126.

Com relação à área de controle de versão, julgue os itens

subsequentes.

A utilização do branching no SVN somente existe por motivo

de becape.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Software / SOAP Ui

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

Q127.

Web service é um software que, armazenado em um computador,

pode ser acessado por outro software em outro computador por

meio de uma rede.

A partir dessa afirmação, julgue os itens

subsequentes.

Ao se usar o protocolo SOAP (simple object access protocol),

cada solicitação e cada resposta são colocadas em um envelope

SOAP, nos momentos de invocação e retorno de um web

service, respectivamente.

• CERTO

• ERRADO



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

Desenvolvimento de Software / Tomcat Application Server

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

Q128.

Com relação à administração de servidores web, julgue os itens

a seguir.

O servidor Tomcat provê o uso de tags plug-in, como o JSTL,

para o desenvolvimento de páginas JSP. Para serem utilizadas

outras tags, deve-se declará-las na página, e o servidor

identificará, automaticamente, o plug-in a ser executado.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Software / JBoss Application Server

Fonte: ARQUITETO DE SISTEMA / MEC / 2015 / CESPE

Q129.

Acerca de frameworks e API, julgue os itens subsequentes.

Embora o JBoss Seam seja um framework para o

desenvolvimento de aplicações Java EE com suporte a

Web 2.0 e tecnologias como JSF, AJAX, JPA e BPM, ele

não possui integração com EJB 3.0 e seus componentes.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Software / Apache Web Server

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

Q130.

Com relação à administração de servidores web, julgue os itens

a seguir.

No Apache Server, o servidor http é configurado por meio do

arquivo httpd.conf, que possui três sessões, sendo a sessão

Main a responsável por informar o número de requisições

concorrentes e a possibilidade de existirem múltiplos domínios

no servidor.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Software / Conceitos básicos sobre sistemas de suporte à decisão

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

Q131.



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

Fundamentos em TI / Sistemas operacionais

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

Q132.

Acerca dos princípios de sistemas operacionais, julgue os itens

a seguir.

Em se tratando da tecnologia hyper-threading, cada um dos

processadores lógicos tem seu próprio conjunto de

registradores, controlador de interrupção e cache de memória.

• CERTO

• ERRADO

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

Fundamentos em TI / Redes de computadores

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

Q133.

Julgue os itens que se seguem, relativos a fundamentos de

comunicação de dados, elementos de interconexão de redes de

computadores, estações e servidores.

A figura a seguir mostra um modelo conceitual da parte interna

de um roteador, em que os elementos identificados pelos

números 1 e 2 correspondem, respectivamente, ao processador

e à tabela de roteamento.

• CERTO

• ERRADO

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

Processos de Negócio / Conceitos básicos sobre processos de negócio



Fonte: AUDITOR GOVERNAMENTAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / CGE/PI / 2015 / CESPE

Q134.

Julgue os itens subsecutivos, referentes a modelagem e análise de

processo.

A maximização de handoffs, o redesenho do processo antes de

se considerar a automação e a terceirização de funções de

negócio são práticas que dificultam o desenho de um novo

processo.

• CERTO

• ERRADO

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

Processos de Negócio / Identificação e delimitação de processos de negócio

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

Q135.

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

Processos de Negócio / Técnicas de mapeamento, modelagem e melhoria de processos de negócio

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

Q136.

No que se refere à modelagem de processos de negócio e

às metodologias utilizadas para desenvolvimento de softwares,

julgue os itens que se seguem.

Depois de ordenados os requisitos do product backlog pelo

time de desenvolvimento, o Product Owner avalia a qualidade

dos produtos entregues para certificar que os desenvolvedores

realizaram adequadamente as avaliações de mercado

e as necessidades dos clientes do produto. Práticas

de estimativa, como burndown, em conjunto com gráficos

de barra, são úteis para estabelecer o burndown baseline

e auxiliar o time de desenvolvimento a gerir a complexidade

do projeto.

• CERTO

• ERRADO

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

Processos de Negócio / Modelagem de processos em UML e BPMN

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



Q137.

Julgue os próximos itens, relativos a design patterns, ECM

(Enterprise Content Management) e gerenciamento de processos de

negócio (BPM).

O uso de BPM melhora sempre o desempenho nos processos

existentes, uma vez que é necessário um conjunto de softwares

para implantá-lo.

• CERTO

• ERRADO

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

Governança de Gestão de TI / ISO 38500

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q138.

Acerca da ISO 38500 e do COBIT 5, julgue os itens subsequentes.

A ISO 38500 aponta como princípios, entre outros, a

responsabilidade e a aquisição. O primeiro versa sobre

indivíduos dentro da organização, que compreendem e aceitam

suas responsabilidades com respeito ao fornecimento e à

demanda de TI. O segundo diz respeito à aquisição realizada

por razões válidas, embasadas em análise apropriada e

contínua.

• CERTO

• ERRADO

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

Governança de Gestão de TI / COBIT 5

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

Q139.

Acerca de gerenciamento de projetos, julgue os itens subsecutivos

à luz dos documentos COBIT 5, PMBOK 5 e ITIL 3.

No COBIT 5, as atividades da gestão e da governança são

diferenciadas, visto que encontram-se em níveis e domínios

distintos; para não haver superposição e sombreamento dos

objetivos, o modelo restringe a ocorrência de interação entre

as atividades desses domínios.

• CERTO

• ERRADO

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

Governança de Gestão de TI / PMBOK 5

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

Q140.

A respeito do processo de desenvolvimento de sistemas e das fases

dos projetos, julgue os itens a seguir.



O gerente funcional e o gerente de projetos têm papéis

diferentes na organização: o primeiro é responsável por

supervisionar o gerenciamento de uma das áreas da empresa,

e o segundo busca atingir os objetivos de um projeto

específico.

• CERTO

• ERRADO

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

Governança de Gestão de TI / Gestão ágil de projetos com Scrum

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

Q141.

Acerca de metodologias ágeis de desenvolvimento de projetos,

julgue os itens subsequentes.

Antes do planejamento da próxima sprint, deve ser feita

a retrospectiva da sprint, pois esse é o momento ideal para

o time Scrum rever seus erros e acertos antes da próxima

sprint de desenvolvimento.

• CERTO

• ERRADO

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

Governança de Gestão de TI / Noções gerais sobre DevOps

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

Q142.

No que concerne a DevOps, julgue os itens que se seguem.

O profissional especialista em DevOps deve atuar e conhecer

as áreas de desenvolvimento (engenharia de software),

operações e controle de qualidade, além de conhecer, também,

de forma ampla, os processos de desenvolvimento ágil.

• CERTO

• ERRADO

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

Governança de Gestão de TI / Arquitetura Corporativa (TOGAF)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS DE INFORMAçãO / STJ / 2015 / CESPE

Q143.

Acerca de governança e gestão de TI, julgue os seguintes itens.

O método de desenvolvimento da arquitetura, que integra a

parte II de um documento TOGAF, o qual é dividido em

sete partes, fornece uma introdução geral dos principais

conceitos de arquitetura corporativa e contém definições de

termos e notas de atualização, com detalhamento de mudanças

entre versões.

• CERTO

• ERRADO
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