
Língua Portuguesa / Ortografia oficial

Fonte: TéCNICO DO MINISTéRIO PúBLICO - ADMINISTRATIVA / MPE/SE / 2013 / FCC

Q1.

Todas as palavras estão corretamente grafadas em:

• A) Os encarregados nos eventos beneficientes encaminhavam seus pedidos de verba à chefia.

• B) Os executivos se responsabilizavam pela organização de eventos, anciosos por sucesso.

• C) Os chefes ciosos de sua responsabilidade zelavam pela contratação de bons comunicadores.

• D) Os chefes dos setores da empresa cuidavam dos emprendimentos com vistas à sua promoção.

• E) Os empresários estavam afim de contratar pessoas capacitadas para exercerem as suas funções.

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

Língua Portuguesa / Acentuação gráfica

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVO / TRE/AP / 2011 / FCC

Q2.

Entre as frases que seguem, a única correta é:

• A) Ele se esqueceu de que?

• B) Era tão ruím aquele texto, que não deu para distribui-lo entre os presentes.

• C) Embora devessemos, não fomos excessivos nas críticas.

• D) O juíz nunca negou-se a atender às reivindicações dos funcionários.

• E) Não sei por que ele mereceria minha consideração.

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

Língua Portuguesa / Flexão nominal e verbal

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 5ª / 2013 / FCC

Q3.

 

“O cacau brasileiro de qualidade vem ganhando espaço 

no mercado internacional.” A afirmação é do presidente da Câ- 

mara Setorial do Cacau. Mas nem sempre foi assim: esse é um 

movimento de retomada que se segue a uma devastadora crise 

na produção brasileira. E o motor dessa retomada é o cacau 

fino. 

No século passado, o Brasil chegou a ser o segundo 

maior produtor mundial de cacau. Em 1989, entretanto, a praga 

denominada vassoura-de-bruxa devastou os cacaueiros da 

Bahia e mudou a vida dos produtores da região. 

Atualmente, dois terços da produção mundial de cacau 

são cultivados na África. No ranking de países produtores, o 

Brasil ocupa o quinto lugar. A Bahia responde por 70% da pro- 

dução nacional. 

Mas o cacau fino da região tem surpreendido. Grandes 

empresas do mercado mundial hoje fabricam chocolates finos 

com cacau baiano de alta qualidade. “Esse é um caminho sem 

volta”, prevê um cacauicultor. “O mundo aponta para alimentos 

rastreados e de qualidade.” Para produzir uma amêndoa dife- 

renciada, os produtores baianos investem em tecnologia, treina- 

mento e remuneração da mão de obra. 

Enquanto menos cacau comum é enviado ao exterior, 

aumenta a exportação da amêndoa de alta qualidade. Os 

mercados-alvo para esse produto são Bélgica, Suíça, Holanda, 

Estados Unidos e Japão. 

Nos últimos dez anos, o brasileiro passou a comer mais 

chocolates e o consumo interno aumentou. Os produtores acre- 

ditam que, com o tempo, o mercado interno brasileiro atrairá



também um número maior de consumidores de chocolates 

finos. “Atrás de um produto de qualidade, cria-se toda uma ca- 

deia de sustentabilidade, seja ela social ou ambiental”, avalia 

um produtor. 

A maior parte das propriedades da Costa do Cacau, a 

região do sul da Bahia compreendida por municípios produ- 

tores, utiliza o sistema cabruca, no qual os cacaueiros são cul- 

tivados à sombra das árvores da Mata Atlântica. Essa caracte- 

rística do cultivo ajuda na conservação das espécies florestais e 

da fauna silvestre, além de preservar as fontes hídricas. 

(Adaptado de: Suzana Camargo. Revista PIB, 12/07/2012)

Sem que nenhuma outra modificação seja feita, o verbo flexionado no singular que também pode ser corretamente flexionado no plural está grifado em:

• A) ... a praga denominada vassoura-de-bruxa devastou os cacaueiros da Bahia...

• B) Essa característica do cultivo ajuda na conservação das espécies florestais...

• C) O mundo aponta para alimentos rastreados e de qualidade.

• D) ... com o tempo, o mercado interno brasileiro atrairá também um número maior de consumidores...

• E) A maior parte das propriedades da Costa do Cacau [...] utiliza o sistema cabruca....

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

Língua Portuguesa / Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação

Fonte: TéCNICO DO MINISTéRIO PúBLICO - ADMINISTRATIVA / MPE/SE / 2013 / FCC

Q4.

Os pronomes estão empregados corretamente em:

• A) Causou-lhes admiração, quando comentou-se que se contratariam novos funcionários que dedicar-se-iam a serviços externos.

• B) Admiraram-se porque ninguém se convenceu de que o chefe do setor, para se eximir de responsabilidade, preferiria demitir-se.

• C) Se recordando dos problemas do colega, lhe disse que podia conversar com os demais para socorrê-lo, se precisasse.

• D) Saiu cedo do trabalho, tudo ajeitara-se com a secretária, se limitaria a passar na farmácia, pois encontraria a esposa para levar-lhe ao teatro.

• E) Tivesse habilitado-se para disputa esportiva que realizaria-se durante as férias, não se estaria sobrecarregando com o acúmulo de treinos.

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

Língua Portuguesa / Emprego de tempos e modos verbais

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

Q5.

O barulho é um som de valor negativo, uma agressão ao 

silêncio ou simplesmente à tranquilidade necessária à vida em 

comum. Causa um incômodo àquele que o percebe como um 

entrave a seu sentimento de liberdade e se sente agredido por 

manifestações que não controla e lhe são impostas, impedindo- 

o de repousar e desfrutar sossegadamente de seu espaço. 

Traduz uma interferência dolorosa entre o mundo e o eu, uma 

distorção da comunicação em razão da qual as significações se 

perdem e são substituídas por uma informação parasita que 

provoca desagrado ou aborrecimento. 

O sentimento do barulho surge quando as sonoridades 

do ambiente perdem sua dimensão de sentido e se impõem 

como uma agressão irritante, da qual não há como se defender. 

Mas esse sentimento põe em relevo um contexto social e a 

interpretação que o indivíduo faz do ambiente sonoro em que se 

encontra. Às vezes o mesmo som é inversamente percebido por 

outra pessoa como um invólucro que lhe é indiferente. No limite, 

o barulho constante das ruas acaba sendo abafado, ao passo 

que os excessos sonoros dos vizinhos são percebidos como 

indesejáveis e como violações da intimidade pessoal. Os 

barulhos produzidos por nós mesmos não são percebidos como 

incômodo: eles têm um sentido. Quem faz barulho são sempre 

os outros.



O sentimento do barulho se difundiu, sobretudo, com o 

nascimento da sociedade industrial − e a modernidade o inten- 

sificou de maneira desmesurada. O desenvolvimento técnico 

caminhou de mãos dadas com a penetração ampliada do 

barulho na vida cotidiana e com uma crescente impotência para 

controlar os excessos. À profusão de barulhos produzidos pela 

cidade, à circulação incessante dos automóveis, nossas socie- 

dades acrescentam novas fontes sonoras com os televisores 

ligados e a música ambiente que toca no interior das lojas, dos 

cafés, dos restaurantes, dos aeroportos, como se fosse preciso 

afogar permanentemente o silêncio. Nesses lugares troca-se a 

palavra por um universo de sons que ninguém escuta, que 

enervam às vezes, mas que teriam o benefício de emitir uma 

mensagem tranquilizante. Antídoto ao medo difuso de não se 

ter o que dizer, infusão acústica de segurança cuja súbita 

ruptura provoca um desconforto redobrado, a música ambiente 

tornou-se uma arma eficaz contra certa fobia do silêncio. Esse 

persistente universo sonoro isola as conversas particulares ou 

encobre os devaneios, confinando cada um em seu espaço 

próprio, equivalente fônico dos biombos que encerram os 

encontros em si mesmos, criando uma intimidade pela interfe- 

rência sonora assim forjada em torno da pessoa. 

Nossas cidades são particularmente vulneráveis às 

agressões sonoras; o barulho se propaga e atravessa grandes 

distâncias. As operações de liquidação do silêncio existem em 

abundância e sitiam os lugares ainda preservados, incultos, 

abandonados à pura gratuidade da meditação e do silêncio. A 

modernidade assinala uma tentativa difusa de saturação do 

espaço e do tempo por uma emissão sonora sem fim. Pois, aos 

olhos de uma lógica produtiva e comercial, o silêncio não serve 

para nada, ocupa um tempo e um espaço que poderiam se 

beneficiar de um uso mais rentável.

(LE BRETON, David. O Estado de S. Paulo, Aliás, 2 de junho

de 2013, com adaptações)

Mas esse sentimento põe em relevo um contexto social... (2º parágrafo)

O verbo que apresenta o mesmo tipo de complemento exigido pelo grifado acima está em:

• A) ... e a modernidade o intensificou de maneira desmesurada.

• B) ... e desfrutar sossegadamente de seu espaço.

• C) ... como um invólucro que lhe é indiferente.

• D) ... e a música ambiente que toca no interior das lojas...

• E) O desenvolvimento técnico caminhou de mãos dadas....

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

Língua Portuguesa / Vozes do verbo

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / TRF 3ª / 2014 / FCC

Q6.

Menino do mato

Eu queria usar palavras de ave para escrever. 

Onde a gente morava era um lugar imensamente e sem 

[ nomeação. 

Ali a gente brincava de brincar com palavras 

tipo assim: Hoje eu vi uma formiga ajoelhada na pedra! 

A Mãe que ouvira a brincadeira falou: 

Já vem você com suas visões! 

Porque formigas nem têm joelhos ajoelháveis 

e nem há pedras de sacristias por aqui. 

Isso é traquinagem da sua imaginação. 

O menino tinha no olhar um silêncio de chão



e na sua voz uma candura de Fontes. 

O Pai achava que a gente queria desver o mundo 

para encontrar nas palavras novas coisas de ver 

assim: eu via a manhã pousada sobre as margens do 

rio do mesmo modo que uma garça aberta na solidão 

de uma pedra. 

Eram novidades que os meninos criavam com as suas 

palavras. 

Assim Bernardo emendou nova criação: Eu hoje vi um 

sapo com olhar de árvore. 

Então era preciso desver o mundo para sair daquele 

lugar imensamente e sem lado. 

A gente queria encontrar imagens de aves abençoadas 

pela inocência. 

O que a gente aprendia naquele lugar era só ignorâncias 

para a gente bem entender a voz das águas e 

dos caracóis. 

A gente gostava das palavras quando elas perturbavam 

o sentido normal das ideias. 

Porque a gente também sabia que só os absurdos 

enriquecem a poesia.

(BARROS, Manoel de, Menino do Mato, em Poesia Com-

pleta, São Paulo, Leya, 2013, p. 417-8.)

A frase que admite transposição para a voz passiva está em:

• A) Isso é traquinagem da sua imaginação.

• B) ... nem há pedras de sacristias por aqui.

• C) Já vem você com suas visões!.

• D) ... para sair daquele lugar imensamente e sem lado.

• E) ... para a gente bem entender a voz das águas e dos caracóis.

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

Língua Portuguesa / Concordância nominal e verbal

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

Q7.

O barulho é um som de valor negativo, uma agressão ao 

silêncio ou simplesmente à tranquilidade necessária à vida em 

comum. Causa um incômodo àquele que o percebe como um 

entrave a seu sentimento de liberdade e se sente agredido por 

manifestações que não controla e lhe são impostas, impedindo- 

o de repousar e desfrutar sossegadamente de seu espaço. 

Traduz uma interferência dolorosa entre o mundo e o eu, uma 

distorção da comunicação em razão da qual as significações se 

perdem e são substituídas por uma informação parasita que 

provoca desagrado ou aborrecimento. 

O sentimento do barulho surge quando as sonoridades 

do ambiente perdem sua dimensão de sentido e se impõem 

como uma agressão irritante, da qual não há como se defender. 

Mas esse sentimento põe em relevo um contexto social e a 

interpretação que o indivíduo faz do ambiente sonoro em que se 

encontra. Às vezes o mesmo som é inversamente percebido por 

outra pessoa como um invólucro que lhe é indiferente. No limite, 

o barulho constante das ruas acaba sendo abafado, ao passo 

que os excessos sonoros dos vizinhos são percebidos como 

indesejáveis e como violações da intimidade pessoal. Os 

barulhos produzidos por nós mesmos não são percebidos como 

incômodo: eles têm um sentido. Quem faz barulho são sempre 

os outros. 

O sentimento do barulho se difundiu, sobretudo, com o 

nascimento da sociedade industrial − e a modernidade o inten- 

sificou de maneira desmesurada. O desenvolvimento técnico 

caminhou de mãos dadas com a penetração ampliada do



barulho na vida cotidiana e com uma crescente impotência para 

controlar os excessos. À profusão de barulhos produzidos pela 

cidade, à circulação incessante dos automóveis, nossas socie- 

dades acrescentam novas fontes sonoras com os televisores 

ligados e a música ambiente que toca no interior das lojas, dos 

cafés, dos restaurantes, dos aeroportos, como se fosse preciso 

afogar permanentemente o silêncio. Nesses lugares troca-se a 

palavra por um universo de sons que ninguém escuta, que 

enervam às vezes, mas que teriam o benefício de emitir uma 

mensagem tranquilizante. Antídoto ao medo difuso de não se 

ter o que dizer, infusão acústica de segurança cuja súbita 

ruptura provoca um desconforto redobrado, a música ambiente 

tornou-se uma arma eficaz contra certa fobia do silêncio. Esse 

persistente universo sonoro isola as conversas particulares ou 

encobre os devaneios, confinando cada um em seu espaço 

próprio, equivalente fônico dos biombos que encerram os 

encontros em si mesmos, criando uma intimidade pela interfe- 

rência sonora assim forjada em torno da pessoa. 

Nossas cidades são particularmente vulneráveis às 

agressões sonoras; o barulho se propaga e atravessa grandes 

distâncias. As operações de liquidação do silêncio existem em 

abundância e sitiam os lugares ainda preservados, incultos, 

abandonados à pura gratuidade da meditação e do silêncio. A 

modernidade assinala uma tentativa difusa de saturação do 

espaço e do tempo por uma emissão sonora sem fim. Pois, aos 

olhos de uma lógica produtiva e comercial, o silêncio não serve 

para nada, ocupa um tempo e um espaço que poderiam se 

beneficiar de um uso mais rentável.

(LE BRETON, David. O Estado de S. Paulo, Aliás, 2 de junho

de 2013, com adaptações)

A concordância verbal e nominal está inteiramente correta em:

• A) É preciso haver certo controle dos ruídos que se produz habitualmente no interior das residências, de modo que não se exponha os vizinhos a sons que

venham incomodá-los.

• B) Tornou-se comum atualmente muitas queixas de pessoas que se sente incomodadas pelo excesso de barulho a que estão sujeitas em sua rotina diária.

• C) A reprodução de sons por aparelhos cada vez mais possantes a espalham por todos os lugares e incomodam as pessoas, quando deveriam, ao contrário,

evitar aborrecimentos.

• D) Muitas pessoas, em busca de paz e de silêncio, gostam de caminhar em meio à natureza, deixando para trás o barulho que lhes é imposto pela vida

urbana.

• E) O contexto barulhento de nossas cidades e a irritação dele resultante propicia um crescente desconforto que levam muitas pessoas à procura de lugares

silenciosos para viver melhor.

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

Língua Portuguesa / Regência nominal e verbal

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO / TRT 19ª / 2014 / FCC

Q8.

Texto III

Este caderno de Jorge de Lima bem que se poderia 

chamar "as impressões dum homem que esteve no cárcere". E 

são estes poemas mesmo um canto comovido à terra de que 

ele esteve segregado. E há neles qualquer coisa das surpresas 

e dos espantos que sofre um homem que tudo via em névoa, ao 

sair de uma operação de catarata. As cores como que vivem 

com outra intensidade. 

Tudo isso nos versos de Jorge de Lima está contado 

com muita força e comoção. Da boa e legítima comoção que é a 

que vem da simplicidade, que é a que sai das fontes mais 

preciosas do coração. [...] 

É vinda de dentro da terra, da vida sentimental do 

Nordeste, a maior parte dos poemas desse caderno. Quem os 

escreveu fez como um desterrado que a saudade conduziu ao 

retorno. E que voltasse com todos os sentidos atacados de



fome. E se encontra o Nordeste por toda a parte em seus 

poemas. [...] É ainda no caráter puramente regionalista de sua 

poesia que se distingue o Sr. Jorge de Lima. Porque o seu 

regionalismo não é um limite à sua emoção e não tem por outra 

parte o caráter de partido político daquele que rapazes de S. 

Paulo oferecem ao país com as insistências de anúncios de 

remédio. O regionalismo do jovem poeta nordestino é a sua 

emoção mais que a sua ideologia. O Nordeste não vem em sua 

poesia como um tema ou uma imposição doutrinária, vem como 

a expressão lírica de um nordestino evocar a sua terra.

(Nota preliminar a Poemas escolhidos. REGO, José Lins do. in:

LIMA, Jorge de. Poesias completas. Rio de Janeiro: José

Aguilar Editora, 1974, vol. I, p. 140-142)

Texto IV

Já uma vez me afoitei a sugerir esta ideia: a necessidade

de reconhecer-se um movimento distintamente nordestino de

renovação das letras, das artes, da cultura brasileira − movi-

mento dos nossos dias que, tendo se confundido com a

expansão do muito mais opulento "modernismo" paulista-cario-

ca, teve, entretanto, condições próprias − "ecológicas", poderia

dizer-se com algum pedantismo − de formação, aparecimento e

vida.

Desse "movimento do Nordeste" pode-se acrescentar

que foi uma espécie de parente pobre, capaz de dar ao rico va-

lores já quase despercebidos de outras partes do Brasil e

necessitados apenas dos novos estímulos vindos do Sul e do

estrangeiro para se integrarem no conjunto de riqueza circulante

e viva constituída por elementos genuinamente brasileiros, es-

senciais ao desenvolvimento da nossa cultura em expressão

honesta do nosso ethos, da nossa história e da nossa paisagem

e em instrumento de nossas aspirações e tendências sociais

como povo tanto quanto possível autônomo e criador. [...]

Experiência brasileira não falta a Jorge de Lima: ele é

bem do Nordeste. Não lhe falta o contato com a realidade afro-

nordestina. E há poemas seus em que os nossos olhos, os

nossos ouvidos, o nosso olfato, o nosso paladar se juntam para

saborear gostos e cheiros de carne de mulata, de massapê, de

resina, de muqueca, de maresia, de sargaço; para sentir cores e

formas regionais que dão presença e vida, e não apenas encan-

to literário, às sugestões das palavras: que parecem lhes dar

outras condições de vida além da tecnicamente literária. [...]

Jorge de Lima, um dos maiores poetas brasileiros de

todos os tempos, [...] põe o estrangeiro que se aproxima da

poesia brasileira em contato com uma das nossas maiores ri-

quezas: a interpretação de culturas, entre nós tão livre, ao lado

do cruzamento de raças. Dois processos através dos quais o

Brasil vai-se adoçando numa das comunidades mais genuina-

mente democráticas e cristãs do nosso tempo.

(Nota preliminar a Poemas negros. FREYRE, Gilberto in: LIMA,

Jorge de. Poesias completas. Rio de Janeiro: José Aguilar

Editora, 1974, v. I, p. 157 e 158)

E são estes poemas mesmo um canto comovido à terra de que ele esteve segregado. (Texto III, 1o parágrafo)

A expressão grifada acima deverá preencher corretamente a lacuna existente em:

• A) Na época ...... o poeta esteve preso a regras, seus versos perderam muito em emoção lírica.

• B) O artificialismo ...... se prendem alguns poetas compromete a sincera expressão de seus sentimentos.

• C) A obra ...... se fala contém versos que demonstram o verdadeiro lirismo de seu autor.

• D) Os estímulos ...... um poeta compõe sua obra se originam na realidade vivida e transformada por ele.

• E) Despertam emoção aqueles versos ...... traduzem a sensibilidade de um reconhecido poeta.

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



Língua Portuguesa / Ocorrência da crase

Fonte: ADVOGADO / SABESP / 2014 / FCC

Q9.

Maias usavam sistema de água

eficiente e sustentável

Um estudo publicado recentemente mostra que a civili-

zação maia da América Central tinha um método sustentável de

gerenciamento da água. Esse sistema hidráulico, aperfeiçoado

por mais de mil anos, foi pesquisado por uma equipe norte-ame-

ricana.

As antigas civilizações têm muito a ensinar para as no-

vas gerações. O caso do sistema de coleta e armazenamento

de água dos maias é um exemplo disso. Para chegar a esta

conclusão, os pesquisadores fizeram uma escavação arqueoló-

gica nas ruínas da antiga cidade de Tikal, na Guatemala.

Durante o estudo, coordenado por Vernon Scarborough,

da Universidade de Cincinnati, em Ohio, e publicado na revista

científica PNAS, foram descobertas a maior represa antiga da

área maia, a construção de uma barragem ensecadeira para fa-

zer a dragagem do maior reservatório de água em Tikal, a pre-

sença de uma antiga nascente ligada ao início da colonização da

região, em torno de 600 a.C., e o uso de filtragem por areia para

limpar a água dos reservatórios.

No sistema havia também uma estação que desviava a

água para diversos reservatórios. Assim, os maias supriam a

necessidade de água da população, estimada em 80 mil em

Tikal, próximo ao ano 700, além das estimativas de mais cin-

co milhões de pessoas que viviam na região das planícies

maias ao sul.

No final do século IX a área foi abandonada e os mo-

tivos que levaram ao seu colapso ainda são questionados e de-

batidos pelos pesquisadores. Para Scarborough é muito difícil

dizer o que de fato aconteceu. “Minha visão pessoal é que o

colapso envolveu diferentes fatores que convergiram de tal

modo nessa sociedade altamente bem-sucedida que agiram

como uma ‘perfeita tempestade’. Nenhum fator isolado nessa

coleção poderia tê-los derrubado tão severamente”, disse o pes-

quisador à Folha de S. Paulo.

Segundo ele, a mudança climática contribuiu para a

ruína dessa sociedade, uma vez que eles dependiam muito dos

reservatórios que eram preenchidos pela chuva. É provável que

a população tenha crescido muito além da capacidade do am-

biente, levando em consideração as limitações tecnológicas da

civilização. “É importante lembrar que os maias não estão mor-

tos. A população agrícola que permitiu à civilização florescer

ainda é muito viva na América Central”, lembra o pesquisador.

(Adaptado de Revista Dae, 21 de Junho de 2013,

www.revistadae.com.br/novosite/noticias_interna.php?id=8413)

Para chegar a esta conclusão, os pesquisadores fizeram uma escavação arqueológica nas ruínas da antiga cidade de Tikal, na Guatemala.

O a empregado na frase acima, imediatamente depois de chegar, deverá receber o sinal indicativo de crase caso o segmento grifado seja substituído por:

• A) uma tal ilação.

• B) afirmações como essa.

• C) comprovação dessa assertiva.

• D) emitir uma opinião desse tipo.

• E) semelhante resultado.
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Língua Portuguesa / Pontuação



Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / TRF 3ª / 2014 / FCC

Q10.

A dor, juntamente com a morte, é sem dúvida a expe-

riência humana mais bem repartida: nenhum privilegiado

reivindica ignorância em relação a ela ou se vangloria de

conhecê-la melhor que qualquer outro. Violência nascida no

próprio âmago do indivíduo, ela dilacera sua presença e o

esgota, dissolve-o no abismo que nele se abriu, esmaga-o no

sentimento de um imediato sem nenhuma perspectiva. Rom-

pe-se a evidência da relação do indivíduo consigo e com o

mundo.

A dor quebra a unidade vivida do homem, transparente

para si mesmo enquanto goza de boa saúde, confiante em seus

recursos, esquecido do enraizamento físico de sua existência,

desde que nenhum obstáculo se interponha entre seus projetos

e o mundo. De fato, na vida cotidiana o corpo se faz invisível,

flexível; sua espessura é apagada pelas ritualidades sociais e

pela repetição incansável de situações próximas umas das ou-

tras. Aliás, esse ocultar o corpo da atenção do indivíduo leva

René Leriche a definir a saúde como “a vida no silêncio dos ór-

gãos”. Georges Canguilhem acrescenta que ela é um estado de

“inconsciência em que o sujeito é de seu corpo”.

(Adaptado de: BRETON, David Le. Antropologia da Dor, São

Paulo, Editora Fap-Unifesp, 2013, p. 25-6)

Considere as frases abaixo.

I. Ao se suprimirem as vírgulas do trecho A dor, juntamente com a morte, é sem dúvida a experiência humana..., o verbo deverá ser flexionado no plural.

II. Na frase Georges Canguilhem acrescenta que ela é um estado de “inconsciência em que o sujeito é de seu corpo”, pode-se acrescentar uma vírgula

imediatamente após inconsciência, sem prejuízo para a correção.

III. Na frase De fato, na vida cotidiana o corpo se faz invisível, flexível; sua espessura é apagada pelas ritualidades sociais..., o ponto e vírgula pode ser

substituído, sem prejuízo para a correção e o sentido original, por dois-pontos.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) II e III.

• B) I e II.

• C) I.

• D) II.

• E) I e III.
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Língua Portuguesa / Redação

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / TRF 3ª / 2014 / FCC

Q11.

A dor, juntamente com a morte, é sem dúvida a expe- 

riência humana mais bem repartida: nenhum privilegiado 

reivindica ignorância em relação a ela ou se vangloria de 

conhecê-la melhor que qualquer outro. Violência nascida no 

próprio âmago do indivíduo, ela dilacera sua presença e o 

esgota, dissolve-o no abismo que nele se abriu, esmaga-o no 

sentimento de um imediato sem nenhuma perspectiva. Rom- 

pe-se a evidência da relação do indivíduo consigo e com o 

mundo. 

A dor quebra a unidade vivida do homem, transparente 

para si mesmo enquanto goza de boa saúde, confiante em seus 

recursos, esquecido do enraizamento físico de sua existência, 

desde que nenhum obstáculo se interponha entre seus projetos 

e o mundo. De fato, na vida cotidiana o corpo se faz invisível,



flexível; sua espessura é apagada pelas ritualidades sociais e 

pela repetição incansável de situações próximas umas das ou- 

tras. Aliás, esse ocultar o corpo da atenção do indivíduo leva 

René Leriche a definir a saúde como “a vida no silêncio dos ór- 

gãos”. Georges Canguilhem acrescenta que ela é um estado de 

“inconsciência em que o sujeito é de seu corpo”.

(Adaptado de: BRETON, David Le. Antropologia da Dor, São

Paulo, Editora Fap-Unifesp, 2013, p. 25-6)

Violência nascida no próprio âmago do indivíduo, ela dilacera sua presença e o esgota, dissolve-o no abismo que nele se abriu, esmaga-o no sentimento de um

imediato sem nenhuma perspectiva. (1º parágrafo)

Uma redação alternativa para a frase acima, em que se mantêm a correção e, em linhas gerais, o sentido original, está em:

• A) Violência que, ao nascer no próprio interior do indivíduo, de modo a dilacerar e esgotar sua presença, dissolve-se no abismo que nele foi aberto,

esmagando-lhe o sentimento de um imediato sem nenhuma expectativa de futuro.

• B) Ela, enquanto violência nascida em seu interior, dilacera a presença do indivíduo, em que pese seu esgotamento, dissolvendo-se no abismo que nele

passou a existir, esmagando-se no sentimento de um momento sem nenhuma esperança.

• C) Violência nascida em cuja essência a presença do indivíduo é dilacerada, a ponto de esgotá-lo e de dissolvê-lo no abismo em que se configura, uma vez

que o esmaga no sentimento de um presente imediato sem perspectiva.

• D) Ela é violência que nasce no próprio cerne do indivíduo, de maneira a dilacerar sua presença e a esgotá-lo, a ponto de dissolvê-lo no abismo que nele

passa a existir, esmagando-o no sentimento de um presente sem expectativa de futuro.

• E) Ela, como violência que nasce no interior do indivíduo, cuja presença dilacera e esgota, é dissolvida pelo abismo que nele se abriu, de tal modo que lhe

esmaga o sentimento de um tempo presente sem esperança de futuro.
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Língua Portuguesa / Interpretação de texto

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

Q12.

O barulho é um som de valor negativo, uma agressão ao 

silêncio ou simplesmente à tranquilidade necessária à vida em 

comum. Causa um incômodo àquele que o percebe como um 

entrave a seu sentimento de liberdade e se sente agredido por 

manifestações que não controla e lhe são impostas, impedindo- 

o de repousar e desfrutar sossegadamente de seu espaço. 

Traduz uma interferência dolorosa entre o mundo e o eu, uma 

distorção da comunicação em razão da qual as significações se 

perdem e são substituídas por uma informação parasita que 

provoca desagrado ou aborrecimento. 

O sentimento do barulho surge quando as sonoridades 

do ambiente perdem sua dimensão de sentido e se impõem 

como uma agressão irritante, da qual não há como se defender. 

Mas esse sentimento põe em relevo um contexto social e a 

interpretação que o indivíduo faz do ambiente sonoro em que se 

encontra. Às vezes o mesmo som é inversamente percebido por 

outra pessoa como um invólucro que lhe é indiferente. No limite, 

o barulho constante das ruas acaba sendo abafado, ao passo 

que os excessos sonoros dos vizinhos são percebidos como 

indesejáveis e como violações da intimidade pessoal. Os 

barulhos produzidos por nós mesmos não são percebidos como 

incômodo: eles têm um sentido. Quem faz barulho são sempre 

os outros. 

O sentimento do barulho se difundiu, sobretudo, com o 

nascimento da sociedade industrial − e a modernidade o inten- 

sificou de maneira desmesurada. O desenvolvimento técnico 

caminhou de mãos dadas com a penetração ampliada do 

barulho na vida cotidiana e com uma crescente impotência para 

controlar os excessos. À profusão de barulhos produzidos pela 

cidade, à circulação incessante dos automóveis, nossas socie- 

dades acrescentam novas fontes sonoras com os televisores 

ligados e a música ambiente que toca no interior das lojas, dos 

cafés, dos restaurantes, dos aeroportos, como se fosse preciso 

afogar permanentemente o silêncio. Nesses lugares troca-se a



palavra por um universo de sons que ninguém escuta, que 

enervam às vezes, mas que teriam o benefício de emitir uma 

mensagem tranquilizante. Antídoto ao medo difuso de não se 

ter o que dizer, infusão acústica de segurança cuja súbita 

ruptura provoca um desconforto redobrado, a música ambiente 

tornou-se uma arma eficaz contra certa fobia do silêncio. Esse 

persistente universo sonoro isola as conversas particulares ou 

encobre os devaneios, confinando cada um em seu espaço 

próprio, equivalente fônico dos biombos que encerram os 

encontros em si mesmos, criando uma intimidade pela interfe- 

rência sonora assim forjada em torno da pessoa. 

Nossas cidades são particularmente vulneráveis às 

agressões sonoras; o barulho se propaga e atravessa grandes 

distâncias. As operações de liquidação do silêncio existem em 

abundância e sitiam os lugares ainda preservados, incultos, 

abandonados à pura gratuidade da meditação e do silêncio. A 

modernidade assinala uma tentativa difusa de saturação do 

espaço e do tempo por uma emissão sonora sem fim. Pois, aos 

olhos de uma lógica produtiva e comercial, o silêncio não serve 

para nada, ocupa um tempo e um espaço que poderiam se 

beneficiar de um uso mais rentável.

(LE BRETON, David. O Estado de S. Paulo, Aliás, 2 de junho

de 2013, com adaptações)

É correto afirmar que, segundo a ótica do autor,

• A) a agitação resultante da vida moderna possibilita o encontro de pessoas em lugares privilegiados, em que a música ambiente, por afastar o silêncio, tende

a favorecer a comunicação entre elas.

• B) o constante barulho produzido pela vida moderna, apesar de parecer irritante a algumas pessoas, pode também transformar-se em um elemento de

calma, ao transmitir sensação de acolhimento.

• C) a música ambiente ouvida em locais de intenso movimento está distante de ser instrumento propício ao relaxamento, servindo para isolar as pessoas em

seu mundo particular.

• D) a vida moderna, com aparelhos que transmitem sons a grandes distâncias, permite, ao mesmo tempo, o relacionamento em lugares altamente

frequentados, como restaurantes e aeroportos, e também o silêncio e a meditação em lugares mais isolados.

• E) o movimento incessante das ruas, embora resulte em barulho constante, torna-se mais aceitável do que aquele produzido pela música que se ouve em

locais de grande afluxo de pessoas, impedindo-as de optar por um ambiente silencioso e calmo.
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Noções de Informática / Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a

internet/Intranet

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRT 1ª / 2013 / FCC

Q13.

Considere:

Uma intranet simples pode ser criada conectando-se um computador cliente munido de um navegador web a um computador equipado com um software ..I.. via

uma rede que utiliza a pilha de protocolos ..II.. . Um ..III.. mantém visitantes indesejados do lado de fora da rede.

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



• A) sistema operacional / HTTP / firewall.

• B) servidor web / TCP/IP / firewall.

• C) browser / HTTP / proxy.

• D) servidor de aplicação / TCP/IP / DNS.

• E) gerenciador de redes / TCP/IP / DNS.
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Noções de Informática / Ferramentas e aplicativos de navegação

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - RH / Sergipe Gás S/A / 2013 / FCC

Q14.

No Microsoft Internet Explorer 9 é possível acessar a lista de sites visitados nos últimos dias e até semanas, exceto aqueles visitados em modo de navegação

privada. Para abrir a opção que permite ter acesso a essa lista, com o navegador aberto, clica-se na ferramenta cujo desenho é

• A) uma roda dentada, posicionada no canto superior direito da janela.

• B) uma casa, posicionada no canto superior direito da janela.

• C) uma estrela, posicionada no canto superior direito da janela.

• D) um cadeado, posicionado no canto inferior direito da janela.

• E) um globo, posicionado à esquerda da barra de endereços.
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Noções de Informática / Ferramentas e aplicativos de correio eletrônico

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 1ª / 2013 / FCC

Q15.

No dia a dia de trabalho é comum a utilização do e-mail como veículo de troca de informações entre os funcionários. Saber utilizar as ferramentas de correio

eletrônico de maneira correta nas mais diversas situações e utilizando os recursos disponíveis é essencial para melhorar as comunicações pessoais e

corporativas.

Sobre a troca de e-mail e uso das ferramentas de correio eletrônico, é correto afirmar:

• A) As ferramentas de correio eletrônico permitem o envio de arquivos anexados, porém, esses arquivos não podem ter mais que 5 MB de tamanho.

• B) Quando uma mensagem de e-mail é enviada, ela normalmente fica armazenada em uma pasta de e-mails enviados e pode ser acessada posteriormente,

exceto aquelas que contêm anexos pois, por serem grandes, são apagadas automaticamente.

• C) Quando se envia um e-mail para uma lista de destinatários com uma pessoa A em cópia oculta, se qualquer um dos destinatários da lista acionar a opção

para responder a todos, a pessoa A também receberá a resposta.

• D) Uma mensagem recebida com um arquivo anexo contendo vírus é sempre desinfectada pelos mecanismos de proteção da ferramenta de correio

eletrônico utilizada, dessa forma, abrir um arquivo anexo em uma mensagem representa uma ação segura.

• E) Ler uma mensagem de e-mail e, em seguida, acionar a opção “Encaminhar” normalmente indica o desejo de enviar a mensagem a outros destinatários

que não estavam na lista de copiados da mensagem recebida.
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Matemática e Raciocínio Lógico / Números inteiros e racionais / Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação); Expressões

numéricas

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2013 / FCC

Q16.

Antônio contraiu um empréstimo bancário para pagamento em 450 prestações mensais, sendo a primeira delas no mês de abril de 2013. Pagando em dia todas

as prestações, a última delas ocorrerá no mês de

• A) janeiro.

• B) setembro.

• C) agosto.

• D) julho.

• E) março.
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Matemática e Raciocínio Lógico / Números inteiros e racionais / Múltiplos e divisores de números naturais

Fonte: ADVOGADO / SABESP / 2014 / FCC

Q17.

Luiz tem que tomar um comprimido do remédio X a cada

3 horas, e dois comprimidos do remédio Y a cada 5 horas. O

tratamento com os comprimidos deve durar 5 dias e meio,

sendo que ele iniciou tomando, simultaneamente, a dose

recomendada de cada remédio na segunda-feira, às 8 horas da

manhã. Sabe-se que Luiz realizou o tratamento completo cum-

prindo rigorosamente as instruções de doses e horários.

Ao final do tratamento, o total de comprimidos ingeridos por Luiz foi igual a

• A) 90.

• B) 88.

• C) 96.

• D) 92.

• E) 66.
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Matemática e Raciocínio Lógico / Números inteiros e racionais / Problemas

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / TRF 3ª / 2014 / FCC

Q18.

Um cofrinho possui apenas moedas de 25 centavos e moedas de 1 real, em um total de 50 moedas. Sabe-se que a diferença entre o total de moedas de 25

centavos e de 1 real do cofrinho, nessa ordem, é igual a 24 moedas.

O total de moedas de maior valor monetário em relação ao total de moedas de menor valor monetário nesse cofrinho corresponde, em %, a, aproximadamente,

• A) 35.

• B) 42.

• C) 28.

• D) 32.

• E) 44.
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Matemática e Raciocínio Lógico / Frações e operações com frações; Porcentagem e problemas

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / TRF 3ª / 2014 / FCC

Q19.



O dinheiro de Antônio é a quarta parte do de Bianca que, por sua vez, é 80% do dinheiro de Cláudia. Mexendo apenas no dinheiro de Antônio, um aumento de

x% fará com que ele fique com o mesmo dinheiro que Cláudia tem.

Nas condições dadas, x é igual a

• A) 500.

• B) 800.

• C) 900.

• D) 400.

• E) 300.
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Matemática e Raciocínio Lógico / Números e grandezas proporcionais; Regra de três

Fonte: ANALISTA DE GESTãO - ADMINISTRAçãO DE EMPRESAS / SABESP / 2014 / FCC

Q20.

Dividindo uma determinada quantia em dinheiro entre Arnaldo, Bento e Célio em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 5, respectivamente, observa-se que

a pessoa que recebeu o maior valor apresentou um valor de R$ 72.000,00 a mais que a pessoa que recebeu o menor valor. O valor que Bento recebeu é, em

R$, igual a

• A) 72.000,00.

• B) 60.000,00.

• C) 48.000,00.

• D) 80.000,00.

• E) 96.000,00.
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Matemática e Raciocínio Lógico / Raciocínio lógico-matemático / Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos

fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 5ª / 2013 / FCC

Q21.

Pretende-se pintar alguns dos 25 quadradinhos do quadriculado 5 × 5 mostrado na figura a seguir.

O número máximo de quadradinhos que poderão ser pintados de modo que quaisquer dois quadradinhos pintados nunca possuam um lado em comum é igual a

• A) 15.

• B) 13.

• C) 12.

• D) 10.

• E) 9.
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Matemática e Raciocínio Lógico / Raciocínio lógico-matemático / Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal,

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

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO / TRT 19ª / 2014 / FCC

Q22.

Gabriel descobriu pastas antigas arquivadas cronologicamente, organizadas e etiquetadas na seguinte sequência:

07_55A; 07_55B; 08_55A; 09_55A; 09_55B; 09_55C;

09_55D; 09_55E; 10_55A; 10_55B; 11_55A; 12_55A;

12_55B; 12_55C; 01_56A; 01_56B; 02_56A; 02_56B;

03_56A; xx_xxx; yy_yyy; zz_zzz; 04_56B.

Sabendo-se que as etiquetas xx_xxx; yy_yyy; zz_zzz representam que o código foi encoberto, a etiqueta com as letras yy_yyy deveria, para manter o mesmo

padrão das demais, conter o código

• A) 03_56C.

• B) 04_57C.

• C) 04_56C.

• D) 03_56B.

• E) 04_56A.
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Matemática e Raciocínio Lógico / Raciocínio lógico-matemático / Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses,

conduz, de forma válida, a conclusões determinadas

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

Q23.

Considere a afirmação: Nem todas as exigências foram cumpridas ou o processo segue adiante.

Do ponto de vista lógico, uma afirmação equivalente à acima é:

• A) Se o processo segue adiante, então nem todas as exigências foram cumpridas.

• B) O processo não segue adiante e todas as exigências foram cumpridas.

• C) Se todas as exigências foram cumpridas, então o processo segue adiante.

• D) Se nenhuma exigência foi cumprida, então o processo não segue adiante.

• E) Nem todas as exigências foram cumpridas e o processo segue adiante.
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Informática / Conceitos básicos / Hardware, periféricos, dispositivos de entrada e saída e armazenamento

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / FHEMIG / 2013 / FCC

Q24.

Dispositivo de armazenamento que utiliza chips de memória Flash no lugar de discos magnéticos foi projetado para substituir o HD. A vantagem é que oferece

tempos de acesso muito baixos, combinados com excelentes taxas de leitura e gravação em setores aleatórios. Isso melhora o desempenho,

consideravelmente, em uma grande gama de aplicativos e reduz bastante o tempo de boot. Possui um consumo elétrico mais baixo (o que o torna um

componente atrativo especialmente para os notebooks), silencioso, resistente a impactos e oferece melhor segurança contra perda de dados devido a defeitos

de hardware, já que não possui partes móveis. Sua maior desvantagem é o alto custo por megabyte.

O texto acima descreve uma tecnologia conhecida pela sigla

• A) DIMM.

• B) SSD.

• C) SATA.

• D) HDMI.

• E) SSL.
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Informática / Conceitos básicos / Configuração e diagnóstico de hardware e software

Fonte: ANALISTA DE GESTãO - ADMINISTRAçãO DE EMPRESAS / SABESP / 2014 / FCC

Q25.

Correspondem, respectivamente, aos elementos placa de som, editor de texto, modem, editor de planilha e navegador de internet:

• A) software, software, hardware, software e hardware.

• B) hardware, software, software, software e hardware.

• C) hardware, software, hardware, hardware e software.

• D) software, hardware, hardware, software e software.

• E) hardware, software, hardware, software e software.
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Informática / Conhecimentos de Microsoft Office / Edição de textos

Fonte: TéCNICO EM GESTãO I - INFORMáTICA / SABESP / 2012 / FCC

Q26.

Para classificar toda uma lista em ordem alfabética no Word for Windows 6.0, seleciona-se todos os elementos da lista e clica-se na opção para classificar texto

no menu

• A) Format.

• B) Table.

• C) Tools.

• D) View.

• E) Edit.
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Informática / Conhecimentos de Microsoft Office / Edição de planilhas

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVO / TRE/TO / 2011 / FCC

Q27.

Considere a planilha abaixo, exibida no primeiro momento, na Figura 1 e no segundo momento, na Figura 2.

Figura 1

Figura 2

 



Para obtenção do conteúdo apresentado na Figura 2

• A) basta selecionar as células A1, A2 e A3 e utilizar o botão Mesclar células no BrOffice.org Calc.

• B) basta selecionar as células A1, A2 e A3 e utilizar o botão Mesclar e centralizar no Microsoft Excel.

• C) é necessário selecionar as células A1 e A2, utilizar o botão Mesclar células e copiar o conteúdo da célula A3, tanto no Microsoft Excel quanto no

BrOffice.org Calc.

• D) basta selecionar as células A1, A2 e A3 e utilizar o botão Mesclar e centralizar, tanto no BrOffice.org Calc quanto no Microsoft Excel.

• E) é necessário mesclar as células A1, A2 e A3 e digitar as palavras Regional e Eleitoral, pois os conteúdos das células A2 e A3 serão perdidos, tanto no

BrOffice.org Calc quanto no Microsoft Excel.
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Informática / Conhecimentos de Microsoft Office / Edição de apresentações

Fonte: TéCNICO DE ATIVIDADE JUDICIáRIA SEM ESPECIALIDADE / TJ/RJ / 2012 / FCC

Q28.

No Microsoft Office PowerPoint, é o slide principal em uma hierarquia de slides que armazena todas as informações sobre o tema e os layouts de slide de uma

apresentação, inclusive o plano de fundo, a cor, as fontes, os efeitos, os tamanhos de espaços reservados e o posicionamento. Cada apresentação contém pelo

menos um slide desse tipo. Ao usar esse tipo de slide, economiza-se bastante tempo, já que não é necessário digitar as mesmas informações em mais de um

slide da apresentação.

O texto fala de um tipo de slide conhecido como slide

• A) raiz.

• B) main.

• C) mestre.

• D) body.

• E) layer.
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Informática / Sistemas Operacionais / Microsoft Windows

Fonte: TéCNICO EM GESTãO I - INFORMáTICA / SABESP / 2012 / FCC

Q29.

No Word for Windows 6.0, para selecionar uma parte de um texto pode-se clicar onde se deseja que a seleção comece, segurar uma determinada tecla

pressionada e clicar onde se deseja que a seleção termine. A tecla que deve ser pressionada, nesse procedimento, é a tecla

• A) SHIFT.

• B) ALTGR.

• C) TAB.

• D) ALT.

• E) CTRL.
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Informática / Sistemas Operacionais / Linux

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / FHEMIG / 2013 / FCC

Q30.

No console do sistema operacional Linux, alguns comandos permitem executar operações com arquivos e diretórios do disco.

Os comandos utilizados para criar, acessar e remover um diretório vazio são, respectivamente,

• A) pwd, mv e rm.

• B) md, ls e rm.

• C) mkdir, cd e rmdir.

• D) cdir, lsdir e erase.

• E) md, cd e rd.
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Informática / Conceitos de serviços de diretórios / Lightweight Directory Access Protocol – LDAP

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 5ª / 2013 / FCC

Q31.

O protocolo LDAP permite

• A) apenas o armazenamento de senhas criptografadas, possibilitando a utilização de diversos algoritmos de criptografia.

• B) apenas o armazenamento de senhas no formato SHA1 sem criptografia do conteúdo.

• C) que o atributo userPassword possua mais de um valor, possibilitando que seu conteúdo seja armazenado em diversos formatos.

• D) que a senha seja armazenada apenas nos formatos SHA1 ou MD5 (para compatibilidade com versões anteriores).

• E) que o atributo userPassword possua apenas um valor por usuário que deve ser criptografado e gerado um hash SHA1 ou MD5.

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

Informática / Conceitos de serviços de diretórios / Microsoft Active Directory

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - INFORMáTICA/ INFRAESTRUTURA / TRF 3ª / 2014 / FCC

Q32.

O Active Directory inclui:

I. Um conjunto de regras, o esquema, que define as classes de objetos e atributos contidos no diretório, as restrições e os limites das ocorrências desses objetos

e o formato de seus nomes.

II. Um catálogo local que contém informações gerais dos objetos de configuração. Permite que apenas administradores encontrem informações de diretório

independentemente de qual domínio do diretório realmente contenha os dados, garantindo desse modo, a integridade e segurança dos dados.

III. Um mecanismo de consulta e índice para que os objetos e suas propriedades possam ser publicados e encontrados por usuários ou aplicativos da rede.

IV. Um serviço de replicação que distribui dados de diretório em uma rede. Todos os controladores de domínio em um domínio participam da replicação e

contêm uma cópia completa de todas as informações de diretório referentes a seu respectivo domínio. Qualquer alteração nos dados de diretório é replicada

para todos os controladores de domínio no domínio.

Está correto o que consta APENAS em

• A) I e IV.

• B) I, II e III.

• C) II e IV.

• D) II e III.

• E) I, III e IV.
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Informática / Segurança da informação / Segurança nos sistemas operacionais

Fonte: ANALISTA EM GESTãO PREVIDENCIáRIA / SPPREV / 2012 / FCC

Q33.

Analise as afirmações abaixo.

I. Criptografia significa os conhecimentos e técnicas empregadas para converter informações de sua forma original para outra ilegível, tal que apenas quem

tenha a chave de desincriptação possa decodificá-la.

II. Backup significa cópias primárias de dados, que devem ser armazenadas em disco rígido como medida de segurança contra sinistros.

III. Segurança da informação refere-se aos procedimentos para a preservação de informações que um indivíduo ou organização possuam.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I e II.

• B) II e III.



• C) I e III.

• D) I.

• E) II.
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Informática / Segurança da informação / Conceitos de certificação digital

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - OPERADOR DE COMPUTADOR / TRF 1ª / 2011 / FCC

Q34.

Sustentando a certificação digital existe toda uma cadeia que envolve políticas de uso, procedimentos, mecanismos de segurança e entidades que seguem

diretrizes e normas técnicas determinadas por uma entidade ou comitê gestor.

Essa cadeia chama-se:

• A) Autoridade Certificadora Suprema (AC-Raiz).

• B) Comitê Gestor de Chave Pública (PKMC).

• C) Autoridade Certificadora (AC).

• D) Autoridade de Registro (AR).

• E) Infraestrutura de Chave Pública (PKI).
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Informática / Segurança da informação / Criptografia

Fonte: ANALISTA DO MINISTéRIO PúBLICO - ADMINISTRAçãO / MPE/SE / 2009 / FCC

Q35.

A criptografia utilizada para garantir que somente o remetente e o destinatário possam entender o conteúdo de uma mensagem transmitida caracteriza uma

propriedade de comunicação segura denominada

• A) autenticação.

• B) confidencialidade.

• C) integridade.

• D) disponibilidade.

• E) não repudiação.
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Informática / Segurança da informação / Firewall

Fonte: ANALISTA DE GESTãO - ADMINISTRAçãO DE EMPRESAS / SABESP / 2014 / FCC

Q36.

São, comumente, utilizados na proteção e segurança da informação como, por exemplo, contra atos praticados por ataques externos, tentativas de invasão,

acesso não autorizado, roubo, adulteração de informação e outros atos ilícitos:

• A) modem e roteador.

• B) firewall e senha.

• C) navegador e login.

• D) placa de rede e antivírus.

• E) backup e desfragmentação.

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

Informática / Segurança da informação / Vírus de computador

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ADMINISTRATIVO / MPE/PE / 2012 / FCC

Q37.



Existem vários tipos de vírus de computadores, dentre eles um dos mais comuns são vírus de macros, que:

• A) são programas binários executáveis que são baixados de sites infectados na Internet.

• B) podem infectar qualquer programa executável do computador, permitindo que eles possam apagar arquivos e outras ações nocivas.

• C) são programas interpretados embutidos em documentos do MS Office que podem infectar outros documentos, apagar arquivos e outras ações nocivas.

• D) são propagados apenas pela Internet, normalmente em sites com software pirata.

• E) podem ser evitados pelo uso exclusivo de software legal, em um computador com acesso apenas a sites da Internet com boa reputação.
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Informática / Internet / Protocolos

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ADMINISTRATIVO / MPE/PE / 2012 / FCC

Q38.

É oferecida a um usuário de correio eletrônico a opção de acessar as suas mensagens através de um servidor POP3 ou um servidor IMAP. Ele deve configurar

o seu programa leitor de correio para usar o servidor:

• A) POP3, se precisar buscar mensagens de acordo com um critério de busca.

• B) IMAP, caso este programa suporte apenas o post office protocol.

• C) POP3 se quiser acessar suas mensagens em vários servidores sem risco de perder ou duplicar mensagens.

• D) POP3 se precisar criar e manter pastas de mensagens no servidor.

• E) IMAP se precisar criar e manter pastas de mensagens no servidor.
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Informática / Internet / Serviços

Fonte: TéCNICO DO MINISTéRIO PúBLICO - ADMINISTRATIVA - ESPECIALIDADE MANUTENçãO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS / MPE/SE / 2013 /

FCC

Q39.

O recurso que permite que as pesquisas na internet efetuadas no site de pesquisa do Google iniba resultados com conteúdos adultos é chamado de

• A) GoogleBlock.

• B) InPrivate.

• C) RatedFilters.

• D) SafeSearch.

• E) SiteWall.
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Informática / Internet / Correio eletrônico

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2011 / FCC

Q40.

O Mozilla Thunderbird 2.0 conta com todos os recursos abaixo, EXCETO

• A) agenda colaborativa.

• B) marcadores de mensagens.

• C) histórico de navegação.

• D) visualização de pastas.

• E) pop-ups com resumo das pastas.
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Informática / Conhecimentos básicos de redes / Conceitos, administração e configuração de redes locais baseadas em TCP/IP e redes WAN baseadas

em MPLS

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO, TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 15ª / 2013 / FCC



Q41.

As figuras abaixo sugerem como deveria se dar a transição do protocolo IPv4 para IPv6.

Em relação aos protocolos IPv4 e IPv6 e a transição sugerida nas figuras acima é correto afirmar:

• A) A IETF − Internet Engineering Task Force recomenda que, para agilizar o processo de migração, é necessário que haja 2 Internets diferentes e todos os

hosts conectados a elas possuam as duas pilhas de protocolos IPv4 e IPv6 funcionando separadamente. Esta estratégia é chamada de dual-protocol.

• B) As figuras sugerem que cada host pode ter acesso aos 2 protocolos utilizados em 2 Internets diferentes, enquanto durar a transição. A vantagem é que

uma aplicação IPv4 consegue dialogar diretamente com uma aplicação IPv6 e vice-versa.

• C) Como os diagramas da transição mostram, haveria técnicas auxiliares de transição, inicialmente para interconectar ilhas IPv6 em uma Internet

majoritariamente IPv4 e, depois de algum tempo, para fazer o contrário. Há necessidade de se implantar o IPv6 numa Internet sempre crescente, na qual

novos usuários ainda precisam de conectividade IPv4, mas não há mais endereços IPv4 livres para atendê-los.

• D) O IPv6 utiliza endereços maiores e acrescenta alguns novos recursos, mas mantém o formato de datagrama do IPv4 para facilitar a transição dos novos

endereços IP.

• E) O IPv4 utiliza endereços de 32 bits; o IPv6 duplica este tamanho, usando endereços de 64 bits, tornando o espaço tão grande que não possa ser

esgotado em um futuro previsível. Além disso, o IPv6 mantém o mesmo esquema de fragmentação de datagramas em roteadores intermediários. Este tipo

de fragmentação do IPv4 é denominado fim-a-fim.
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Informática / Conhecimentos básicos de redes / Comunicação de dados, equipamentos de conectividade (roteadores, switches)

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 5ª / 2013 / FCC

Q42.

Observe a figura abaixo.



Na figura acima, se o computador A quiser se comunicar com o computador B, como os dois pertencem à mesma rede, a comunicação é feita através de um

equipamento do tipo Dispositivo II. Mas, quando o computador B quer se comunicar com o computador D que está numa outra rede, a informação segue para o

gateway respectivo e, em seguida, o Dispositivo I, com base na sua tabela de encaminhamento, encaminha os pacotes para a rede de destino.

Os equipamentos de interconexão de redes denominados Dispositivo I e Dispositivo II referenciados na figura e no texto acima são, respectivamente,

• A) Switch e Gateway.

• B) Gateway e Bridge.

• C) Router e Switch.

• D) Switch e Router.

• E) Router e Bridge.
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Regimento Interno do TRF − 1a Região

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2011 / FCC

Q43.

A direção da Coordenação dos Juizados Especiais Federais, designada pelo presidente do Tribunal, após aprovação do Conselho de Administração caberá

• A) a um Desembargador Federal.

• B) a um juiz federal de primeira instância.

• C) a um bacharel em Direito, nomeado em comissão.

• D) ao diretor-geral da Secretaria do Tribunal.

• E) ao diretor de Secretaria especializado na área.
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