
Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q1.

Texto CB2A1-I

Ciência e tecnologia são potentes motores do

desenvolvimento da sociedade moderna, pois produzem

conhecimentos e inovações que transformam a vida de

bilhões de pessoas. Da Internet à agricultura, da automação

à indústria farmacêutica, o investimento em pesquisa científica

viabilizou melhorias significativas no nosso dia a dia.

A revolução nas comunicações, na produção de alimentos,

na diversificação de máquinas e equipamentos e na sofisticação

da medicina atesta avanços extraordinários alcançados

pela sociedade na transição do século XX para o atual.

Além disso, a complexidade dos desafios do mundo

moderno coloca a ciência cada vez mais em evidência.

A Organização Mundial de Saúde, em 2016, declarou

o vírus zika uma emergência de saúde pública internacional.

Esse vírus se espalhou de forma muito rápida em toda

a América do Sul e na América Central e foi detectado

em mais de 20 países. À época, não havia ainda vacina

ou cura para a zika, o que exigiu de governos e autoridades

sanitárias enorme esforço para gerir a adversidade,

enquanto mais conhecimento sobre o vírus e seu controle

fosse produzido. Em momentos como esse, fica claro

quão imperativo é o investimento em pesquisa científica.

Conhecimento novo deveria ser gerado com rapidez para

se conter a propagação do vírus e de seu vetor — o mosquito

Aedes aegypti — em todo o globo.

Ainda assim, há uma crítica recorrente do setor

de ciência e tecnologia à crescente dificuldade de se garantir

mais constância no apoio à pesquisa científica brasileira,

seja pela limitação e instabilidade no fluxo dos recursos,

seja pela percepção de que pouco uso é feito dos

conhecimentos gerados. Quando recursos são mais escassos,

acirra-se a discussão acerca da efetividade dos investimentos

públicos em pesquisa científica e crescem comparações

e oposição entre a pesquisa acadêmica, sem aplicação

imediata, e a pesquisa aplicada, orientada à solução

de problemas do mercado e da sociedade. Soma-se a isso

o debate sobre os papéis dos setores público e privado

na pesquisa científica e tecnológica. As pressões impostas

pelo vírus zika ilustram bem quão estéreis são muitas

dessas discussões, pois, sem sintonia entre a geração de

conhecimento fundamental e aplicado e entre o investimento

público e o privado, muitos problemas da sociedade ficarão

sem solução.

Internet: <www.embrapa.br> (com adaptações).

De acordo com as ideias do texto CB2A1-I,

os avanços em pesquisa durante a transição do século XX

para o século XXI foram os que, historicamente,

mais trouxeram benefícios para a sociedade.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Reconhecimento de tipos e gêneros textuais

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE



Q2.

O ensino superior no Brasil é oferecido por

universidades, centros universitários, faculdades, institutos

superiores e centros de educação tecnológica. O cidadão pode

optar por três tipos de graduação: bacharelado, licenciatura

e formação tecnológica. Os cursos de pós-graduação

são divididos entre lato sensu (especializações e MBAs)

e strictu sensu (mestrados e doutorados).

Além da forma presencial, em que o aluno deve

ter frequência em pelo menos 75% das aulas e avaliações,

ainda é possível formar-se por meio do ensino a distância.

Nessa modalidade, não é necessária a presença do aluno

dentro de sala de aula, e ele recebe livros e apostilas e conta

com a ajuda da Internet. Há também cursos semipresenciais,

com aulas em sala e também a distância.

A Secretaria de Regulação e Supervisão

da Educação Superior, órgão do Ministério da Educação,

é a unidade responsável por afiançar que a legislação

educacional seja cumprida para garantir a qualidade

dos cursos superiores do país.

Para medir a qualidade dos cursos de graduação

no país, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e o Ministério da

Educação utilizam o índice geral de cursos (IGC), divulgado

uma vez por ano, logo após a publicação dos resultados

do ENADE. A base de cálculo do IGC é uma média

dos conceitos dos cursos de graduação de uma instituição,

ponderada a partir do número de matrículas mais as notas

de pós-graduação de cada instituição de ensino superior.

Internet: <www.brasil.gov.br> (com adaptações).

Acerca das ideias e de aspectos linguísticos do texto precedente,

julgue os itens a seguir.

O texto, tipicamente argumentativo, apresenta informações

acerca do ensino superior com o propósito de convencer

o leitor da importância desse nível de ensino na formação

educacional do cidadão brasileiro.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q3.

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

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

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

2010, é um canal pelo qual a sociedade pode acompanhar

a execução orçamentária e financeira deste tribunal.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q4.

Texto 2A1-II

Não podemos descartar a operação humana por trás1

dos sistemas, muito menos a presença de analistas reais. Vamos

supor que um sistema de aprendizagem de máquina perceba

que todas as pessoas com índice de massa corporal regular4

tomam café com açúcar, enquanto todas as pessoas com índice

elevado tomam a bebida com adoçante. A inteligência artificial

poderá inferir, assim, que o adoçante é o responsável pela7

obesidade dos usuários, o que nós sabemos, pela nossa

inteligência humana, que não é bem assim.

O sistema de aprendizagem de máquina diminui a10

ocorrência de falsos positivos e deve contribuir para cortes de

gastos. Contudo, não podemos deixar de considerar uma pessoa

que esteja por trás do sistema, pronta para lidar com casos13

realmente duvidosos, que mereçam ser mais bem avaliados.

Correio Braziliense, 1.º/10/2018, p. 14 (com adaptações).

A respeito de aspectos linguísticos e dos sentidos do texto 2A1-II,

julgue os itens que se seguem.

Os vocábulos “trás”, “é” e “nós” recebem acento gráfico em

obediência à mesma regra de acentuação.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q5.

Texto CB2A1-I

Ciência e tecnologia são potentes motores do 

desenvolvimento da sociedade moderna, pois produzem 

conhecimentos e inovações que transformam a vida de 

bilhões de pessoas. Da Internet à agricultura, da automação 

à indústria farmacêutica, o investimento em pesquisa científica 

viabilizou melhorias significativas no nosso dia a dia. 

A revolução nas comunicações, na produção de alimentos, 

na diversificação de máquinas e equipamentos e na sofisticação 

da medicina atesta avanços extraordinários alcançados 

pela sociedade na transição do século XX para o atual. 

Além disso, a complexidade dos desafios do mundo 

moderno coloca a ciência cada vez mais em evidência. 

A Organização Mundial de Saúde, em 2016, declarou 

o vírus zika uma emergência de saúde pública internacional. 

Esse vírus se espalhou de forma muito rápida em toda 

a América do Sul e na América Central e foi detectado 

em mais de 20 países. À época, não havia ainda vacina 

ou cura para a zika, o que exigiu de governos e autoridades 

sanitárias enorme esforço para gerir a adversidade, 

enquanto mais conhecimento sobre o vírus e seu controle 

fosse produzido. Em momentos como esse, fica claro 

quão imperativo é o investimento em pesquisa científica. 

Conhecimento novo deveria ser gerado com rapidez para 

se conter a propagação do vírus e de seu vetor — o mosquito 

Aedes aegypti — em todo o globo. 

Ainda assim, há uma crítica recorrente do setor 

de ciência e tecnologia à crescente dificuldade de se garantir



mais constância no apoio à pesquisa científica brasileira, 

seja pela limitação e instabilidade no fluxo dos recursos, 

seja pela percepção de que pouco uso é feito dos 

conhecimentos gerados. Quando recursos são mais escassos, 

acirra-se a discussão acerca da efetividade dos investimentos 

públicos em pesquisa científica e crescem comparações 

e oposição entre a pesquisa acadêmica, sem aplicação 

imediata, e a pesquisa aplicada, orientada à solução 

de problemas do mercado e da sociedade. Soma-se a isso 

o debate sobre os papéis dos setores público e privado 

na pesquisa científica e tecnológica. As pressões impostas 

pelo vírus zika ilustram bem quão estéreis são muitas 

dessas discussões, pois, sem sintonia entre a geração de 

conhecimento fundamental e aplicado e entre o investimento 

público e o privado, muitos problemas da sociedade ficarão 

sem solução.

Internet: <www.embrapa.br> (com adaptações).

Com relação a aspectos linguísticos do texto CB2A1-I,

julgue os itens que se seguem.

Na linha 36, a expressão “a isso” retoma, de forma imediata

e restrita, o termo “sociedade”.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q6.

Texto 13A1AAA

No fim do século XVIII e começo do XIX, a despeito 

de algumas grandes fogueiras, a melancólica festa de punição 

de condenados foi-se extinguindo. Em algumas dezenas 

de anos, desapareceu o corpo como alvo principal da repressão 

penal: o corpo supliciado, esquartejado, amputado, marcado 

simbolicamente no rosto ou no ombro, exposto vivo ou morto, 

dado como espetáculo. Ficou a suspeita de que tal rito que dava 

um “fecho” ao crime mantinha com ele afinidades espúrias: 

igualando-o, ou mesmo ultrapassando-o em selvageria, 

acostumando os espectadores a uma ferocidade de que todos 

queriam vê-los afastados, mostrando-lhes a frequência dos 

crimes, fazendo o carrasco se parecer com criminoso, os juízes 

com assassinos, invertendo no último momento os papéis, 

fazendo do supliciado um objeto de piedade e de admiração. 

A punição vai-se tornando a parte mais velada do 

processo penal, provocando várias consequências: deixa o 

campo da percepção quase diária e entra no da consciência 

abstrata; sua eficácia é atribuída à sua fatalidade, não à sua 

intensidade visível; a certeza de ser punido é que deve desviar 

o homem do crime, e não mais o abominável teatro. 

Sob o nome de crimes e delitos, são sempre julgados 

corretamente os objetos jurídicos definidos pelo Código. 

Porém julgam-se também as paixões, os instintos, as anomalias, 

as enfermidades, as inadaptações, os efeitos de meio ambiente 

ou de hereditariedade. Punem-se as agressões, mas, por meio 

delas, as agressividades, as violações e, ao mesmo tempo, as 

perversões, os assassinatos que são, também, impulsos e 

desejos. Dir-se-ia que não são eles que são julgados; se são 

invocados, é para explicar os fatos a serem julgados e 

determinar até que ponto a vontade do réu estava envolvida no



crime. As sombras que se escondem por trás dos elementos da 

causa é que são, na realidade, julgadas e punidas. 

O juiz de nossos dias — magistrado ou jurado — faz 

outra coisa, bem diferente de “julgar”. E ele não julga mais 

sozinho. Ao longo do processo penal, e da execução da pena, 

prolifera toda uma série de instâncias anexas. Pequenas justiças 

e juízes paralelos se multiplicaram em torno do julgamento 

principal: peritos psiquiátricos ou psicológicos, magistrados da 

aplicação das penas, educadores, funcionários da administração 

penitenciária fracionam o poder legal de punir. Dir-se-á, 

no entanto, que nenhum deles partilha realmente do direito de 

julgar; os peritos não intervêm antes da sentença para fazer um 

julgamento, mas para esclarecer a decisão dos juízes. Todo o 

aparelho que se desenvolveu há anos, em torno da aplicação 

das penas e de seu ajustamento aos indivíduos, multiplica as 

instâncias da decisão judiciária, prolongando-a muito além da 

sentença.

Michel Foucault. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Trad. Raquel

Ramalhete. Petrópolis, Vozes, 1987, p. 8-26 (com adaptações).

Com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto

13A1AAA, julgue os itens a seguir.

No longo período que finaliza o primeiro parágrafo do texto,

as formas verbais no gerúndio relacionam-se, por coesão, ao

termo “tal rito” (R.7).

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q7.

Em um momento no qual a presença da inteligência

artificial na vida cotidiana frequentemente gera medo

e paranoia na mesma proporção em que fascina, pode ser

mesmo assustador descobrir que 99% de todas as traduções

são feitas, atualmente, com o auxílio de máquinas.

A informação consta do mais recente relatório de uma

organização dedicada a fazer avançar o uso do computador

nessa atividade, que, particularmente em sua vertente

literária, pleiteia para si o status de arte — ou, no mínimo,

de processo criativo.

“A cada dia do ano de 2016, mais de 250 bilhões

de palavras foram traduzidas por máquinas”, contabiliza

o estudo. É um cenário devastador para os tradutores

profissionais. E, de fato, muitos foram dispensados ao longo

das últimas décadas, exceto um punhado de privilegiados,

pois aquilo de que ainda não se tem notícia é que algum

romance, conto ou poema tenha sido traduzido inteira e,

sobretudo, satisfatoriamente por algoritmos.

Uma primeira e boa razão para isso é que

até a menos sofisticada das recriações de uma língua a outra

não se faz palavra por palavra. É curioso que o tal relatório

venha nos contar hiperbolicamente as vantagens do

computador com base nessa falsa medida de eficiência.

O espantoso avanço das máquinas sobre o engenho

humano nessa área só começou, precisamente, quando seus

desenvolvedores perceberam que a linguagem humana

transcende o nível lexical: ela é sempre texto — uma interação

verbal com um fim específico — e, principalmente, contexto.



Christian Schwartz. Avanço da tradução por máquinas gera debate sobre papel de

humanos na tarefa. Internet: <www1.folha.uol.com.br/ilustríssima> (com adaptações).

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto

antecedente, julgue os itens seguintes.

O emprego do advérbio “precisamente” (R.25) enfatiza o nexo

causal entre o avanço da qualidade da tradução feita por

computadores e a percepção de seus desenvolvedores de que

uma língua não é feita apenas de conjuntos de palavras.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego dos sinais de pontuação

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q8.

O ensino superior no Brasil é oferecido por

universidades, centros universitários, faculdades, institutos

superiores e centros de educação tecnológica. O cidadão pode

optar por três tipos de graduação: bacharelado, licenciatura

e formação tecnológica. Os cursos de pós-graduação

são divididos entre lato sensu (especializações e MBAs)

e strictu sensu (mestrados e doutorados).

Além da forma presencial, em que o aluno deve

ter frequência em pelo menos 75% das aulas e avaliações,

ainda é possível formar-se por meio do ensino a distância.

Nessa modalidade, não é necessária a presença do aluno

dentro de sala de aula, e ele recebe livros e apostilas e conta

com a ajuda da Internet. Há também cursos semipresenciais,

com aulas em sala e também a distância.

A Secretaria de Regulação e Supervisão

da Educação Superior, órgão do Ministério da Educação,

é a unidade responsável por afiançar que a legislação

educacional seja cumprida para garantir a qualidade

dos cursos superiores do país.

Para medir a qualidade dos cursos de graduação

no país, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e o Ministério da

Educação utilizam o índice geral de cursos (IGC), divulgado

uma vez por ano, logo após a publicação dos resultados

do ENADE. A base de cálculo do IGC é uma média

dos conceitos dos cursos de graduação de uma instituição,

ponderada a partir do número de matrículas mais as notas

de pós-graduação de cada instituição de ensino superior.

Internet: <www.brasil.gov.br> (com adaptações).

Acerca das ideias e de aspectos linguísticos do texto precedente,

julgue os itens a seguir.

A vírgula logo após “país” (R.21) é de emprego facultativo,

ou seja, ela poderia ser suprimida sem prejuízo para

a correção do texto.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q9.

Ao combater a febre amarela, Oswaldo Cruz enfrentou

vários problemas. Grande parte dos médicos e da população

acreditava que a doença se transmitia pelo contato com roupas,

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

acreditava em uma nova teoria: o transmissor da febre amarela

era um mosquito. Assim, suspendeu as desinfecções, método

então tradicional no combate à moléstia, e implantou medidas

sanitárias com brigadas que percorreram casas, jardins, quintais

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

violenta reação popular.

Em 1904, a oposição a Oswaldo Cruz atingiu seu

ápice. Com o recrudescimento dos surtos de varíola, o

sanitarista tentou promover a vacinação em massa da

população. Os jornais lançaram uma campanha contra a

medida. O congresso protestou e foi organizada a Liga Contra

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

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

Vermelha se levantou. O governo derrotou a rebelião, mas

suspendeu a obrigatoriedade da vacina.

Oswaldo Cruz acabou vencendo a batalha. Em 1907,

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

uma epidemia de varíola levou a população aos postos de

vacinação. O Brasil finalmente reconhecia o valor do

sanitarista.

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

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

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

itens que se seguem.

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

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

substituída sem prejuízo à correção gramatical pela forma

verbal acreditavam, que estabeleceria concordância com o

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

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q10.

O avião demorou a decolar, havia nevascas pela

Europa, fui parar em Copenhague, perdi a conexão em Paris,

me mandaram para Buenos Aires, mas gostei de chegar em

casa quase à meia-noite. O menino já estaria dormindo, e

mesmo a Vanda logo iria para a cama. Estaria bicando um

vinho, ou fechando as cortinas, ou tomando um banho, ou em

frente ao espelho, catando fios de cabelo branco, para mim era

importante pegá-la desprevenida, queria ver com que gênero de

surpresa me receberia. Girei a chave, na sala havia uma árvore

de Natal, a Vanda estava no quarto, do corredor ouvi sua voz.

Devo ter aberto a porta com muito ímpeto, pois a babá, que

estava sentada na ponta da cama, se levantou num pulo. Mas o

menino não se mexeu, continuou recostado na cabeceira com

os olhos fitos na televisão.

Chico Buarque. Budapeste. São Paulo: Companhia das Letras, 2003 (com adaptações).



Dá licença, dona Rachel, para eu contar o que sucedeu

depois daquele dia em que Conceição viu o Vicente “sumir-se

no nevoeiro dourado da noite, passando a galope, como um

fantasma, por entre o vulto sombrio dos serrotes”. A senhora

sabe que eles eram um do outro, desde o começo desta história

de ir embora e de ficar. Pois bem. Vicente voltou no mesmo

galope para o olhar de Conceição, já que pior do que a seca é

a solidão, essa sede que mata a alma da gente.

Os dois se casaram, como tinha de ser, em tempo de

chuva no Quixadá. E tiveram tantos filhos, seus e das secas, e

tantos netos, e tantos descendentes que povoaram o sertão de

bem-querer e de coragem.

Sim, foi vagaroso até que o “feijão grelasse,

enramasse, florasse, que o milho abrisse as palmas, estendesse

o pendão, bonecasse, e lentamente endurecesse o caroço; e que

ainda por muitos meses a mandioca aprofundasse na terra as

raízes negras...”. Foram cem anos, até que nascessem Marias

e Josés, rainhas do doce e reis da palma, e outras Inácias, entre

fé e semeadura. Foram cem anos até haver a sombra da

mandala, a multiplicação do gado, a terra de tudo.

Ainda não tem água e há o lamento, mas aconteceu

também de o sertanejo aprender a reinventar a lida e semear a

felicidade. Essas são as gentes da Conceição e do Vicente —

que não envergavam e permaneceram porque o sertão mesmo

diz: “Não me deixes”.

É assim, dona Rachel, a história que o jornal conta

neste quarto ano de “seca encarrilhada”, no dizer do povo. São

outros quinze.28

Internet: <https://especiais.opovo.com.br> (com adaptações).

Julgue os itens seguintes, relativos aos sentidos e a aspectos

linguísticos do texto precedente.

Na linha 4, o acento indicativo de crase em “à meia-noite”

poderia ser suprimido, sem comprometimento da correção

gramatical do texto, uma vez que é facultativo o uso de artigo

definido feminino antes de termos que indicam horário, como

“meia-noite”.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Colocação dos pronomes átonos

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q11.

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.

Na linha 3, o termo “se” é um pronome apassivador e, caso sua

colocação fosse alterada de proclítica — como está no texto —

para enclítica — que a doença transmitia-se —, essa

alteração incorreria em erro gramatical.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Reescritura de frases e parágrafos do texto

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q12.

O ensino superior no Brasil é oferecido por

universidades, centros universitários, faculdades, institutos

superiores e centros de educação tecnológica. O cidadão pode

optar por três tipos de graduação: bacharelado, licenciatura

e formação tecnológica. Os cursos de pós-graduação

são divididos entre lato sensu (especializações e MBAs)

e strictu sensu (mestrados e doutorados).

Além da forma presencial, em que o aluno deve

ter frequência em pelo menos 75% das aulas e avaliações,

ainda é possível formar-se por meio do ensino a distância.

Nessa modalidade, não é necessária a presença do aluno

dentro de sala de aula, e ele recebe livros e apostilas e conta

com a ajuda da Internet. Há também cursos semipresenciais,

com aulas em sala e também a distância.

A Secretaria de Regulação e Supervisão

da Educação Superior, órgão do Ministério da Educação,

é a unidade responsável por afiançar que a legislação

educacional seja cumprida para garantir a qualidade

dos cursos superiores do país.

Para medir a qualidade dos cursos de graduação

no país, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e o Ministério da

Educação utilizam o índice geral de cursos (IGC), divulgado

uma vez por ano, logo após a publicação dos resultados

do ENADE. A base de cálculo do IGC é uma média

dos conceitos dos cursos de graduação de uma instituição,

ponderada a partir do número de matrículas mais as notas

de pós-graduação de cada instituição de ensino superior.

Internet: <www.brasil.gov.br> (com adaptações).

Acerca das ideias e de aspectos linguísticos do texto precedente,

julgue os itens a seguir.

Caso o termo “ponderada” (R.27) fosse substituído por

calculada, a coerência do texto seria mantida, embora seus

sentidos fossem alterados.



• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Correspondência oficial

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q13.

Com base no Manual de Redação da Presidência da República

(MRPR), julgue os itens que se seguem.

A redação oficial constitui atos normativos e comunicações do

poder público necessariamente uniformes e destinados

exclusivamente para órgão do serviço público.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Estruturas lógicas

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q14.

A tabela seguinte mostra as quantidades de livros de uma

biblioteca que foram emprestados em cada um dos seis primeiros

meses de 2017.

A partir dessa tabela, julgue os próximos itens.

Situação hipotética: Os livros emprestados no referido

semestre foram devolvidos somente a partir de julho de 2017

e os números correspondentes às quantidades de livros

devolvidos a cada mês formavam uma progressão aritmética

em que o primeiro termo era 90 e razão, 30. Assertiva: Nessa

situação, mais de 200 livros foram devolvidos somente a partir

de 2018.

• 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: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q15.

Paulo, Maria e João, servidores lotados em uma biblioteca 

pública, trabalham na catalogação dos livros recém-adquiridos. 

Independentemente da quantidade de livros a serem catalogados em



cada dia, Paulo cataloga 1/4, Maria cataloga 1/3 e João, 5/12. 

 

 

 

A respeito da catalogação de livros por esses servidores, julgue os 

itens a seguir. 

Entre os três servidores, Maria é a mais eficiente, isto é, em

cada dia de trabalho, ela cataloga mais livros que cada um dos

outros dois.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Lógica sentencial ou proposicional

Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE

Q16.

A tabela a seguir mostra o início da construção de tabelas-verdade

de proposições compostas a partir das proposições simples

P, Q e R.

Julgue os itens seguintes, considerando o correto preenchimento da

tabela anterior, se necessário.

Os elementos da coluna da tabela-verdade correspondente à

proposição P∧(Q∨R), de cima para baixo, na ordem em que

aparecem, são V / V / V / V / F / V / F / F.

• 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

Q17.

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: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q18.

Considerando que 4 livros de matemática e 6 livros de física devam

ser acomodados em uma estante, de modo que um fique ao lado do

outro, julgue os itens seguintes.

A quantidade de maneiras distintas de se acomodar esses livros

na estante de forma que os livros de matemática fiquem todos

à esquerda dos livros de física é igual a 720.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Operações com conjuntos

Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE

Q19.

Um banco comercial realizou um evento de negócios na

cidade de Fortaleza – CE. Após as reuniões, os participantes

do evento visitaram pontos turísticos da cidade: 95 dos participantes

visitaram o Mercado Central, 80 visitaram o Espigão de Iracema

e 90 visitaram o Centro Cultural Dragão do Mar. Do total de

participantes, 30 visitaram somente o Mercado Central, 50 visitaram o Espigão de Iracema e o Centro Cultural Dragão do Mar, 35 visitaram o Mercado Central e

o Espigão de Iracema, e 20 visitaram esses três pontos turísticos.

Considerando que todos os participantes tenham visitado, pelo

menos, um desses três pontos turísticos, julgue os itens

subsequentes.

Mais de 15 dos participantes do evento visitaram somente o

Centro Cultural Dragão do Mar.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Problemas aritméticos, geométricos e matriciais

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q20.



Paulo, Maria e João, servidores lotados em uma biblioteca

pública, trabalham na catalogação dos livros recém-adquiridos.

Independentemente da quantidade de livros a serem catalogados em

cada dia, Paulo cataloga 1/4, Maria cataloga 1/3 e João, 5/12.

A respeito da catalogação de livros por esses servidores, julgue os

itens a seguir.

Situação hipotética: Cada um dos livros que serão

catalogados em três dias de trabalho constitui um sólido que

tem a forma de um paralelepípedo retângulo de 2.000 cm3 de

volume. Assertiva: Nessa situação, se, nesse período, João

catalogar 375 desses livros, então, nesse período, os três

servidores juntos catalogarão uma quantidade de livros cuja

soma dos volumes será superior a 2 m3.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Legislação / Ética no serviço público

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q21.

Considerando as disposições do Código de Ética Profissional

do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, julgue

os itens a seguir, relativos à ética e à moral no serviço público.

Diante de uma situação urgente de escolha que exija

do servidor público o cumprimento dos deveres fundamentais

de rapidez e rendimento, ele deverá optar pela conduta legal,

justa e conveniente, podendo desconsiderar o elemento ético,

a fim de atender com maior efetividade ao interesse público.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Legislação / Lei nº 8.112/1990 e suas alterações / Provimento

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q22.

Em 2015, Sara era servidora pública estável de

determinado órgão. No ano seguinte, ela foi aprovada em concurso

público para cargo de provimento efetivo de outro órgão público,

nomeada e empossada nesse último cargo, tendo iniciado

efetivamente o exercício de suas funções nesse mesmo ano.

Em 2018, Sara foi reprovada em avaliação de desempenho e,

consequentemente, no estágio probatório.

Acerca dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir à luz

das disposições do Regime Jurídico dos Servidores Públicos

Civis da União.

Para ser investida em cargo público, Sara teve de preencher 

os seguintes requisitos básicos: ter nacionalidade brasileira, 

gozar de direitos políticos e estar quite com suas obrigações



eleitorais, além de ter nível de escolaridade exigido 

para o cargo, idade mínima de dezoito anos e aptidão física 

e mental.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Legislação / Lei nº 8.112/1990 e suas alterações / Vacância

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

Q23.

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 Legislação / Lei nº 8.112/1990 e suas alterações / Remoção, redistribuição e substituição

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

Q24.

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 Legislação / Lei nº 8.112/1990 e suas alterações / Direitos e vantagens

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q25.

Acerca do regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue

os itens a seguir.

Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as

seguintes vantagens: indenizações, gratificações e adicionais,

incorporando-se as duas últimas ao vencimento ou provento,

nas condições indicadas em lei.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Legislação / Lei nº 8.112/1990 e suas alterações / Regime disciplinar / Deveres

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q26.

Julgue os próximos itens, a respeito dos poderes e deveres do

administrador público.

O dever de eficiência do administrador público está

intrinsecamente relacionado à sua conduta como elemento

necessário à legitimidade de seus atos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Legislação / Lei nº 8.112/1990 e suas alterações / Regime disciplinar / Proibições

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

Q27.

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 Legislação / Lei nº 8.112/1990 e suas alterações / Regime disciplinar / Acumulação

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q28.

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 Legislação / Lei nº 8.112/1990 e suas alterações / Regime disciplinar / Responsabilidades

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



Q29.

No que concerne a direitos, deveres e responsabilidades dos

servidores públicos, julgue os próximos itens.

Em caso de dano causado a terceiros, responderá o servidor

perante a fazenda pública, em ação regressiva.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Legislação / Lei nº 8.112/1990 e suas alterações / Regime disciplinar / Penalidades

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q30.

PARECER AUDIN – MPU nº XXX

Referência: Procedimento de Gestão Administrativa – XXXX

Assunto: Administrativo. Dano em veículo. Regime Disciplinar

O chefe da Seção de Transporte comunica que o veículo

caminhonete X, placa YYY, foi abastecido com combustível

distinto de sua configuração de fábrica (diesel), quando utilizado

em diligência por servidores técnicos do MPU. Relata que o

abastecimento equivocado gerou danos ao veículo, cujo conserto,

no valor total de cinco mil reais, foi pago com verbas do erário.

Acrescenta também que, dada a indisponibilidade de diesel no

momento do abastecimento, o servidor condutor do veículo

autorizou o frentista do posto de combustível a pôr gasolina no

tanque da referida caminhonete. Por fim, menciona que o servidor

condutor do veículo não se dispôs a ressarcir voluntariamente aos

cofres públicos os valores gastos a título de despesas

extraordinárias com o reparo do veículo.

Acerca dos fatos relatados no trecho do parecer hipotético

apresentado, julgue os itens a seguir, com base na Lei

nº 8.112/1990.

A referida lei prevê pena de suspensão para o servidor que

conduzia o veículo, em razão da natureza e gravidade da sua

falta bem como dos danos desta provenientes.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Legislação / Lei nº 8.112/1990 e suas alterações / Regime disciplinar / Processo administrativo disciplinar

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q31.

Acerca do regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue

os itens a seguir.

No caso de processo disciplinar, a autoridade julgadora deverá 

proferir sua decisão a respeito da responsabilidade de servidor



no prazo de vinte dias, contados do recebimento do processo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Legislação / Regimento Interno do TRT – 10ª Região

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 10ª / 2013 / CESPE

Q32.

A respeito do Regimento Interno do TRT da 10.a Região, julgue os

itens subsequentes.

A audiência de distribuição de processos no âmbito do TRT da 10.a Região será sigilosa.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Legislação / Lei nº 8.666/1993 e suas alterações

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q33.

No que se refere ao controle da administração pública, julgue os

itens seguintes.

A administração pública pode revogar ato próprio

discricionário, ainda que perfeitamente legal, simplesmente

pelo fato de não mais o considerar conveniente ou oportuno.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Gestão de pessoas / Objetivos, desafios e características

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q34.

A respeito de gestão de pessoas nas organizações, julgue os itens a

seguir.

Contribuindo para o sucesso organizacional, a gestão do

conhecimento e o conhecimento organizacional constituem,

ambos, abordagens prescritivas acerca da estruturação e do

gerenciamento do conhecimento em organizações.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Gestão de pessoas / Análise e descrição de cargos

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE



Q35.

A respeito de gestão de pessoas nas organizações, julgue os itens a

seguir.

O enriquecimento de cargos com o acréscimo de tarefas que

tornem o trabalho mais significativo é um método de redesenho

de cargos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Gestão de pessoas / Capacitação de pessoas

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q36.

A respeito de relações humanas, desempenho profissional e trabalho

em equipe, julgue os itens a seguir.

A capacidade do indivíduo de analisar, compreender

e desenvolver as próprias potencialidades é característica

relativa à competência interpessoal.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Gestão de pessoas / Gestão de desempenho

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q37.

A respeito de gestão de pessoas nas organizações, julgue os itens a

seguir.

Ao combinar várias fontes de informação, a avaliação de

desempenho 360 graus permite maior precisão na avaliação de

empregados, mas tem custo elevado, visto que a sistemática

envolvida é complexa.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Gestão de processos / Conceitos da abordagem por processos

Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE

Q38.

Julgue os próximos itens, relativos a gestão de processos.

Com o objetivo de valorizar o trabalho em equipe, a gestão por

processos atua no sentido de reduzir interferências entre áreas

funcionais e níveis hierárquicos.

• CERTO



• ERRADO

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

Noções de Administração / Gestão de processos / Técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q39.

Julgue os itens a seguir, a respeito de modelagem de processo,

gestão de projetos e tomada de decisão.

Situação hipotética: Duas pessoas tomam decisões

diferentes em relação a um mesmo fato devido aos seus

níveis de conhecimento e percepções sobre o assunto.

Assertiva: É correto afirmar que esses processos decisórios

estão ancorados em fatores sociais.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Gestão de processos / Noções de estatística aplicada ao controle e à melhoria de processos

Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE

Q40.

A respeito de análise e melhoria de processos, julgue os itens

seguintes.

Os indicadores permitem representar quantitativamente as

características de produtos e processos utilizados para

acompanhar e melhorar os resultados ao longo do tempo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Ferramentas de planejamento estratégico / Matriz Swot

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q41.

Com relação a gestão organizacional, julgue os itens subsequentes.

O estabelecimento de metas estratégicas supre a necessidade de

definição dos objetivos estratégicos da instituição.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Ferramentas de planejamento estratégico / Diagrama de Ishikawa e Gráfico de Pareto

Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE

Q42.



A respeito da gestão da qualidade e do modelo de excelência

gerencial, julgue os itens subsequentes.

A finalidade do diagrama espinha-de-peixe é verificar o

comportamento de um processo em relação à especificação.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Ferramentas de planejamento estratégico / Balanced Scorecard BSC

Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE

Q43.

A respeito de ferramentas, técnicas e abordagens utilizadas

por gestores em organizações, julgue os itens subsequentes.

Sabe-se que o BSC (balanced scorecard) é composto

por quatro dimensões/perspectivas. Nesse sentido, o foco

do gestor, ao utilizar um BSC, é o da perspectiva ambiental,

uma das quatro dimensões do BSC.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Gestão do conhecimento

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q44.

Julgue os itens seguintes, relativos a gestão de pessoas.

Entre os estilos de liderança, o democrático é, em regra, o mais

eficaz para instituições públicas alcançarem melhores

resultados operacionais e maior qualidade de atendimento.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Segurança

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q45.

No ano em que o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) faz vinte e cinco anos, a votação da redução da idade penal 

põe em discussão o tratamento dado a jovens infratores. O tema 

divide o Judiciário. Para uns, a medida não inibirá a violência e 

pode incentivar o recrutamento de crianças mais novas. Para outros, 

o medo das consequências é essencial para coibir crimes. 

 

Cotidiano. In: Folha de S.Paulo, 12/7/2015, p. 6 (com adaptações). 

 

 

Em relação ao assunto abordado nesse trecho, julgue os itens que 

se seguem.



Está previsto no ECA a internação de menores infratores por

um período de, no máximo, três anos, exceto quando o crime

for considerado hediondo, como o latrocínio e o estupro.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Transportes

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q46.

As fontes de energia, os transportes e as telecomunicações

constituem três elementos básicos da infraestrutura econômica

— e, em particular, industrial — de um país. São condições

para a sua modernização e, ao mesmo tempo, indicadores

de desenvolvimento e da sustentabilidade ambiental.

José William Vesentini. Geografia: o mundo em

construção. Ática, v. 2, 2013, p. 41 (com adaptações).

Acerca do assunto abordado nesse fragmento de texto, bem como

de múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue os itens a seguir.

Apesar do vasto litoral brasileiro, a navegação de cabotagem

ainda é de insignificante relevância na matriz hidroviária

de cargas no país.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Política

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q47.

No ano em que o Estatuto da Criança e do Adolescente

(ECA) faz vinte e cinco anos, a votação da redução da idade penal

põe em discussão o tratamento dado a jovens infratores. O tema

divide o Judiciário. Para uns, a medida não inibirá a violência e

pode incentivar o recrutamento de crianças mais novas. Para outros,

o medo das consequências é essencial para coibir crimes.

Cotidiano. In: Folha de S.Paulo, 12/7/2015, p. 6 (com adaptações).

Em relação ao assunto abordado nesse trecho, julgue os itens que

se seguem.

Na primeira votação, a Câmara dos Deputados aprovou a

proposta que diminui de dezoito para dezesseis anos a

maioridade para crimes considerados graves, como, por

exemplo, o homicídio doloso, em que há intenção de matar.

• CERTO

• ERRADO



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

Atualidades / Economia

Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE

Q48.

Acerca de temas diversos da atualidade, julgue os próximos itens.

No Brasil, o significativo crescimento da produção de grãos

fez que o país se tornasse o segundo maior produtor de soja

do planeta.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Sociedade

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q49.

Pouco a pouco, o Brasil começou a se recuperar

dos efeitos causados pela greve dos caminhoneiros, que durou

dez dias e paralisou serviços como fornecimento de combustíveis

e distribuição de alimentos e insumos médicos, o que deixou

o país à beira de um colapso.

Greve dos caminhoneiros: a cronologia dos 10 dias que

pararam o Brasil. Internet: <www.bbc.com> (com adaptações).

Considerando o assunto do texto apresentado e aspectos

a ele relacionados, julgue os itens a seguir.

A alta nos preços do óleo dísel foi o principal motivo

da greve dos caminhoneiros.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Educação

Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE

Q50.

Acerca de temas diversos da atualidade, julgue os próximos itens.

Embora tenha sido criada em um momento de instabilidade

política no âmbito federal, a Universidade de Brasília

sempre se manteve estável e livre de interferências políticas.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Saúde



Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2014 / CESPE

Q51.

Acerca do Programa Mais Médicos, iniciativa do governo federal,

julgue os itens que se seguem.

Parte das críticas ao Programa Mais Médicos se refere aos

problemas de infraestrutura do sistema de saúde no Brasil e ao

tipo de contrato estabelecido com os profissionais, que não

garante todos os direitos trabalhistas previstos em lei.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Cultura

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q52.

Em um mundo globalizado, nada mais natural que

inúmeras equipes de futebol atuem, na Copa do Mundo, com um

número considerável de jogadores naturalizados. Contudo, se há

alguma seleção que represente a mistura entre povos de origens

distintas, essa é a da França. Finalista do Mundial da Rússia de

2018, a seleção francesa é praticamente um apanhado de etnias

diferentes, com atletas não só descendentes de etnias, classes

e religiões variadas, mas até mesmo nascidos em outros

países. Em suma, um retrato fiel da heterogeneidade que marca

a própria França.

Fernando Barros. Folha de Pernambuco, 15/7/2018.

Internet: <www.folhape.com.br> (com adaptações).

Tendo como referência a imagem e o assunto abordado no texto,

julgue os itens subsequentes.

Um país que sedia uma copa do mundo vivencia a experiência

de tornar-se um espaço multiétnico temporário.

• CERTO

• ERRADO

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



Atualidades / Tecnologia

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q53.

As fontes de energia, os transportes e as telecomunicações

constituem três elementos básicos da infraestrutura econômica

— e, em particular, industrial — de um país. São condições

para a sua modernização e, ao mesmo tempo, indicadores

de desenvolvimento e da sustentabilidade ambiental.

José William Vesentini. Geografia: o mundo em

construção. Ática, vol. 2, 2013, p. 41 (com adaptações).

Acerca do assunto abordado nesse fragmento de texto, bem como

de múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue os itens a seguir.

Com a revolução técnico-científica, o uso das

telecomunicações perdeu relevância e os fluxos materiais

tornaram-se mais densos e volumosos que os fluxos imateriais.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Energia

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q54.

As fontes de energia, os transportes e as telecomunicações

constituem três elementos básicos da infraestrutura econômica

— e, em particular, industrial — de um país. São condições

para a sua modernização e, ao mesmo tempo, indicadores

de desenvolvimento e da sustentabilidade ambiental.

José William Vesentini. Geografia: o mundo em

construção. Ática, vol. 2, 2013, p. 41 (com adaptações).

Acerca do assunto abordado nesse fragmento de texto, bem como

de múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue os itens a seguir.

Apesar das hidrelétricas, dos parques eólicos no Nordeste

brasileiro e da difusão da produção de energia solar, o petróleo

ainda é a fonte de energia mais importante do Brasil.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Relações internacionais

Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE

Q55.

Acerca de temas diversos da atualidade, julgue os próximos itens.



No contexto econômico das relações internacionais

contemporâneas, o Brasil se destaca na produção e exportação

de commodities.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Desenvolvimento sustentável e ecologia

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q56.

As fontes de energia, os transportes e as telecomunicações

constituem três elementos básicos da infraestrutura econômica

— e, em particular, industrial — de um país. São condições

para a sua modernização e, ao mesmo tempo, indicadores

de desenvolvimento e da sustentabilidade ambiental.

José William Vesentini. Geografia: o mundo em

construção. Ática, v. 2, 2013, p. 41 (com adaptações).

Acerca do assunto abordado nesse fragmento de texto, bem como

de múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue os itens a seguir.

Em razão de o Brasil ter firmado, no Acordo de Paris,

compromisso de reduzir a emissão de dióxido de carbono,

o carvão mineral extraído no Brasil tem sido subutilizado,

apesar de sua alta qualidade quanto a capacidade calorífica.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Engenharia de software: conceitos e fundamentos

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q57.

A respeito da engenharia de software, julgue os seguintes itens.

Entre as disciplinas da engenharia de software, inclui-se a

gestão de configurações, que, aliada à memória humana em

pequenos projetos, consegue evitar que artefatos corrigidos

reapareçam durante o desenvolvimento do projeto.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Ciclos de vida do software

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q58.

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

subsecutivos.



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

etapas de existência de um produto de software, até seu

descarte.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Testes e medidas de software

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q59.

Julgue os itens que se seguem, relativos a disciplinas do processo

de desenvolvimento de software.

Na disciplina de análise e projeto, são esperadas entregas

funcionais do software, de modo a testar a sua viabilidade

de implementação.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Orientação a objetos

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q60.

Acerca dos processos de desenvolvimento de software, julgue

os itens a seguir.

Na orientação a objetos, estes possuem diversos atributos

e métodos, os quais são utilizados para se definir as

características e ações das classes.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / UML: notações, diagramas, metodologia para utilização e ferramentas

Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE

Q61.

Considerando os conceitos de análise e projeto orientados a objetos,

julgue os itens subsecutivos.

A UML é um guia para análise e projeto orientados a objetos,

e mostra ao desenvolvedor como realizar essas atividades.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Fundamentos e características de sistemas baseados na tecnologia de workflow

Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE



Q62.

Considerando os conceitos de cloud computing e BPM, julgue os

itens que se seguem.

Em um serviço do tipo IaaS, o provedor deve fornecer recursos

com flexibilidade, efetividade, escalabilidade, elasticidade e

segurança.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Modelagem de processos

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q63.

Julgue os itens a seguir, acerca de processos de negócio.

Processos de negócio classificados como processos de

gerenciamento estão diretamente ligados às experiências

dos clientes finais, pois se ligam ao consumo dos produtos

ou serviços da empresa.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Engenharia de requisitos

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q64.

Julgue os itens que se seguem, relativos a disciplinas do processo

de desenvolvimento de software.

As decisões sobre migração ou descontinuação de um

software fazem parte da disciplina de requisitos.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Conceitos e fundamentos de ITIL

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q65.

Em uma empresa, as solicitações e incidentes de TI 

são reportadas pelos usuários diretamente para os funcionários 

do departamento de TI, geralmente para um conhecido do usuário 

ou a quem ele tenha reportado anteriormente. O chamado de um 

mesmo tipo pode ser tratado por diferentes áreas de suporte 

do departamento. Os incidentes ou pedidos do usuário nem 

sempre são registrados e quando o são não sofrem investigação 

e diagnóstico. Eles acabam sendo tratados de forma descentralizada 

e sem um roteiro padrão a ser seguido, tanto no registro quanto 

no atendimento das solicitações, o que retarda a solução.



 

 

Tendo como referência inicial essa situação hipotética, julgue 

os itens a seguir. 

O cumprimento de requisições da ITIL é o processo que

visa tratar solicitação do usuário que se refira a uma requisição

para informações ou uma solicitação de serviços que não

tenha sido originada de um incidente.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Conceitos e fundamentos de COBIT

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q66.

Em uma empresa, as solicitações e incidentes de TI

são reportadas pelos usuários diretamente para os funcionários

do departamento de TI, geralmente para um conhecido do usuário

ou a quem ele tenha reportado anteriormente. O chamado de um

mesmo tipo pode ser tratado por diferentes áreas de suporte

do departamento. Os incidentes ou pedidos do usuário nem

sempre são registrados e quando o são não sofrem investigação

e diagnóstico. Eles acabam sendo tratados de forma descentralizada

e sem um roteiro padrão a ser seguido, tanto no registro quanto

no atendimento das solicitações, o que retarda a solução.

Tendo como referência inicial essa situação hipotética, julgue

os itens a seguir.

A fim de agilizar a investigação e o diagnóstico dos incidentes,

é correto implantar o processo gerenciar requisições

de serviços e incidentes do COBIT 5, que trata desses

aspectos do tratamento de incidentes, além de registrar

as solicitações dos usuários.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Conceitos e fundamentos de CMMI

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q67.

Determinada empresa passou pelas avaliações do CMMI

e MPS-Br. Como resultado da avaliação de seus processos, ela foi

certificada como nível 3 do CMMI, mas não conseguiu atingir

o nível E do MPS-Br, como imaginara, ficando certificada

como nível F.

Tendo como referência a situação precedente, julgue os itens

a seguir.

A área de processo de Gerência de Risco atende aos requisitos

do modelo CMMI.



• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Métricas de software: análise por ponto de função

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q68.

Acerca dos processos de desenvolvimento de software, julgue

os itens a seguir.

Na contagem de pontos de função, as funções de dados

são obtidas logo após a contagem das funções de transações.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Governança de TI / Planejamento estratégico de TI (PETI)

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

Q69.

Com relação à gestão estratégica, julgue os itens seguintes.

O resultado da análise por intermédio da matriz SWOT

permite a definição dos objetivos estratégicos e das metas para

a organização, uma vez que um dos objetivos é a identificação

dos rumos que a organização deverá seguir.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Governança de TI / Alinhamento estratégico entre áreas de TI e negócios

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

Q70.

Considerando o alinhamento estratégico de TI e o BSC (balanced

scorecard), julgue os itens subsequentes.

Sendo bidirecional o alinhamento estratégico entre o negócio

e a TI, esta pode potencializar estratégias de negócio por meio

da implantação de processos e infraestrutura de TI.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Governança de TI / Políticas e procedimentos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 10ª / 2013 / CESPE

Q71.



A governança corporativa de TI deve fundamentar-se na legislação

vigente e na construção de políticas e procedimentos

organizacionais que definem as práticas em vigor na instituição.

Com relação à legislação, às políticas e aos procedimentos para a

contratação de TI, julgue os itens a seguir.

Nas políticas, são descritas diretrizes abrangentes, ao passo

que, nos procedimentos, são estabelecidos roteiros de execução

de atividades, normalmente com maior nível de detalhamento.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Governança de TI / Contratação de bens, serviços e soluções de tecnologia da informação

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

Q72.

Acerca do plano plurianual e dos tipos de planejamento e de

contratações de serviços de tecnologia da informação (TI), julgue

os itens seguintes.

O plano diretor de TI é a decomposição dos objetivos

estratégicos do plano estratégico de TI: abrange o

diagnóstico, o planejamento, a gestão dos recursos e os

processos de TI que deverão ser desenvolvidos durante

determinado período na organização.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Governança de TI / Estrutura organizacional, responsabilidades e papéis da área de TI

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 10ª / 2013 / CESPE

Q73.

Considerando a tabela acima, que apresenta uma matriz de

responsabilidades decisórias em TI de uma organização típica,

julgue os itens que se seguem.

A alta gestão corporativa não possui responsabilidade decisória 

direta sobre os elementos de infraestrutura e arquitetura de TI, 

pois tais decisões são de natureza estritamente técnica, não 

tendo influência direta na forma como as necessidades de



informação são atendidas.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Processos de definição, implantação e gestão de políticas organizacionais / Gestão de riscos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / TRE/RJ / 2012 / CESPE

Q74.

A respeito da gestão de riscos, julgue os próximos itens.

São consideradas entradas para o processo de análise/avaliação

de riscos de segurança da informação os critérios básicos, o

escopo, os limites e a organização do processo de gestão de

riscos de segurança da informação.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Conceitos e fundamentos de gerência de projetos / Ciclo de vida de um projeto

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

Q75.

A respeito de diretrizes e conceitos estabelecidos no PMBOK 5

acerca do gerenciamento de projetos e seu ciclo de vida, julgue os

itens subsequentes.

Nos projetos com mais de uma fase, é possível haver relações

diferentes entre fases individuais, alterando-se, assim, o ciclo

de vida do projeto, com exceção dos ciclos de vida

predeterminados, que são projetados para reagir a altos níveis

de mudança e envolvimento contínuo das partes interessadas.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Conceitos e fundamentos de gerência de projetos / PMBOK 4ª edição: áreas, processos, ferramentas e técnicas

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

Q76.

A respeito de diretrizes e conceitos estabelecidos no PMBOK 5

acerca do gerenciamento de projetos e seu ciclo de vida, julgue os

itens subsequentes.

As fases do gerenciamento de projeto — iniciação;

planejamento; execução; monitoramento e controle; e

encerramento — determinam que atividades devem ser

executadas em sequência ou em paralelo, do início ao término

do projeto.

• CERTO

• ERRADO



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

Gestão e Governança de TI / Conceitos e fundamentos de gerência de projetos / Gestão de equipes e monitoramento de recursos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - OPERAçãO DE COMPUTADOR / TRE/RJ / 2012 / CESPE

Q77.

No que se refere a gerenciamento de recursos humanos de um

projeto, julgue os próximos itens.

O gerenciamento de conflitos aparece durante o processo de

gerenciar a equipe do projeto. Para ajudar o gerente de

projetos, existem pelo menos seis técnicas para administração

de conflitos, uma delas chama-se acomodação. Nessa técnica,

o gerente de projetos trata o conflito como um problema que

será solucionado buscando alternativas, em que o diálogo é

aberto e todos os membros da equipe de projeto opinam.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Conceitos e fundamentos de gerência de projetos / Planejamento e gestão de mudanças

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

Q78.

Acerca da metodologia PMI (project management institute) para

desenvolvimento de projetos de software, julgue os itens a seguir.

No grupamento de processos de iniciação de um projeto, no

termo de abertura do projeto definem-se os requisitos iniciais

do projeto e o que não será feito nesse projeto.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Sistemas gerenciadores de banco de dados / Projeto conceitual e lógico de banco de dados

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q79.

Julgue os itens seguintes, a respeito dos conceitos de modelagem

de dados e níveis de abstração.

No modelo de entidade-relacionamento, uma entidade se

caracteriza por um objeto do mundo real que possui um

conjunto de propriedades; os valores de um subconjunto dessas

propriedades podem identificar de maneira única a entidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Sistemas gerenciadores de banco de dados / Modelo relacional, modelo entidade-relacionamento e modelagem orientada

a objeto

Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE



Q80.

Considerando o modelo entidade-relacionamento (ER) precedente,

julgue os seguintes itens, relativos a banco de dados.

Conforme o modelo ER em questão, um tipo de produto

pode estar associado a somente 1 produto e cada produto

possui um preço e uma descrição.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Sistemas gerenciadores de banco de dados / Gerenciamento de transações

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

Q81.

Com relação ao controle de concorrência em sistemas gerenciadores

de banco de dados relacionais, julgue os itens subsecutivos.

Cada transação possui uma sequência de leituras e(ou) escritas

delimitada por comandos begin e commit, ou com o comando

abort.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Sistemas gerenciadores de banco de dados / Fundamentos e aplicação de banco de dados distribuídos

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q82.

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

e orientado a objetos.

Em um banco de dados distribuído, os servidores de banco

envolvidos não precisam, necessariamente, possuir a mesma

configuração de hardware.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Sistemas gerenciadores de banco de dados / Noções básicas de banco de dados Oracle

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

Q83.



Julgue os próximos itens, que dizem respeito aos SGBDs Oracle,

MySQL e PostgreSQL.

Em um pacote (package) no SGBD Oracle, a implementação

dos métodos juntamente com quaisquer métodos privados e

atributos permanece oculta no corpo do pacote.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Sistemas gerenciadores de banco de dados / Noções básicas de banco de dados Postgres

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

Q84.

Julgue os próximos itens, que dizem respeito aos SGBDs Oracle,

MySQL e PostgreSQL.

Uma desvantagem do PostgreSQL em relação aos demais

SGBDs é que ele não oferece recursos necessários para se

realizar a replicação de dados.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Sistemas gerenciadores de banco de dados / Conceitos de data warehouse, data mining e OLAP

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q85.

Julgue os itens a seguir, a respeito de data mining e OLAP.

No data mining, uma regra de associação relaciona a presença

de um conjunto de itens com outra faixa de valores de um

outro conjunto de variáveis.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Definição e manipulação de dados por meio de comandos SQL

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q86.

Acerca dos conceitos de otimização de consultas SQL e técnicas

de análise de desempenho, julgue os próximos itens.

Álgebra relacional é um conjunto de operações sobre relações,

sendo gerada dessas operações uma relação de saída.

• CERTO

• ERRADO

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



Gestão e Governança de TI / Conceito e utilização de roles e privilégios no controle de acesso de usuários

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

Q87.

Acerca de bancos de dados, julgue os seguintes itens.

O administrador de banco de dados tem como atribuição, entre

outras, decidir que dados devem ser armazenados no banco de

dados e estabelecer normas para manter e tratar esses dados.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Views, stored procedures, funções, packages, triggers

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

Q88.

A respeito de sistemas gerenciadores de banco de dados (SGBD),

julgue os próximos itens.

Em um SGBD, o trigger pode substituir a instrução que o

originou, sendo a instrução original descartada e apenas o

trigger executado.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Sistemas operacionais e redes de computadores / Noções básicas de UNIX e Linux

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q89.

Julgue os itens a seguir, acerca de sistemas operacionais.

Em sistemas operacionais Linux, os processos podem

comunicar-se com outros processos por interrupções

de software, que são canais entre os processos nos quais

um processo pode escrever um fluxo de baites para outro

processo ler.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Sistemas operacionais e redes de computadores / Noções básicas de Windows XP e Windows 7

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

Q90.

A respeito de sistemas operacionais Windows, julgue os itens a

seguir.



Além de proporcionar recursos para configuração e aplicação

de imagem de sistema operacional Windows para estações de

trabalho, a ferramenta Windows ICD permite a configuração

e escolha de drivers.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Sistemas operacionais e redes de computadores / Características de backups e restauração de dados

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q91.

Julgue os itens a seguir, relativos à integração dos sistemas

operacionais modernos com as atuais arquiteturas computacionais,

o que possibilita interações dos sistemas com serviços de

armazenamento, padrões de disco e tecnologias de becape.

O becape diferencial, utilizado para diminuir a quantidade de

fitas a serem lidas e gravadas, é feito a partir de um becape

completo e, então, a cada dia, é feito um novo becape de todos

os arquivos que foram alterados desde o último becape, seja

ele completo ou não.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Sistemas operacionais e redes de computadores / Noções básicas de active directory, LDAP e contas de usuários

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

Q92.

Acerca dos diretórios de serviços LDAP e AD (Active Directory),

julgue os itens que se seguem.

O servidor controlador de domínio (domain controller) é o

único tipo de servidor aplicável em domínios que se baseiam

no AD.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Sistemas operacionais e redes de computadores / Equipamentos de redes (roteadores, switches, bridges, hubs e

modems)

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

Q93.

Acerca de infraestrutura de TI, julgue os itens subsequentes.

Uma empresa que precise interligar suas filiais, em Brasília e

no Rio de Janeiro, por meio de uma mesma rede de

comunicação, deverá implantar uma rede do tipo WAN, que

disponibiliza serviços de rede acessíveis de forma

geograficamente distribuída.



• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Sistemas operacionais e redes de computadores / Redes locais LAN (Ethernet)

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

Q94.

Com relação a equipamentos de rede e protocolo ethernet, julgue

os próximos itens.

O padrão fast ethernet utiliza o procedimento de

autonegociação, que permite, entre duas estações conectadas,

a negociação automática da velocidade e do tipo de duplex.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Sistemas operacionais e redes de computadores / Redes de longa distância WAN (Frame Relay; MPLS; ATM)

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

Q95.

Julgue os itens que se seguem, referentes a redes de computadores.

As redes frame relay foram substituídas pelas redes X.25, que

são orientadas a conexões sem controle de erros e de fluxo.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Sistemas operacionais e redes de computadores / Protocolo TCP/IP: fundamentos, noções básicas de instalação e

configuração, endereçamento IP e máscara de rede

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q96.

A respeito da comunicação de dados e de aspectos a ela

relacionados, julgue os itens a seguir.

TCP (transmission control protocol) é um protocolo orientado

a conexões, confiável, que permite que um fluxo de

dados entre duas máquinas conectadas em rede seja entregue

sem erros.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Sistemas operacionais e redes de computadores / Instalação e configuração de DHCP, DNS e WINS

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA/ REDES / TJ/SE / 2014 / CESPE

Q97.



Julgue os itens subsecutivos, acerca da instalação de servidores

Microsoft Windows 2008 R2.

A instalação do serviço de resolução de nomes WINS em

servidores Windows 2008 R2 é uma prática recomendada,

principalmente para aplicações que independem de NetBIOS

e que estejam em uma única rede local.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Sistemas operacionais e redes de computadores / Fundamentos e características de protocolos de gerenciamento

(SNMP)

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q98.

Com relação a gerenciamento de redes de computadores, voz sobre

IP (VoIP) e certificação digital, julgue os seguintes itens.

O SNMP — um protocolo da pilha TCP/IP — permite o

acesso a informações estatísticas de ativos de rede, como, por

exemplo, o estado das interfaces de um roteador, o volume de

tráfego de entrada e saída e a quantidade de pacotes

descartados.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Sistemas operacionais e redes de computadores / Noções básicas de qualidade de serviço QoS

Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE

Q99.

Com relação a firewalls de rede e suas funcionalidades, julgue os

itens subsecutivos.

Os fluxos de rede que atravessam um firewall stateless são

classificados e rotulados pelo firewall de acordo com o QoS

marcado no cabeçalho MPLS.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Conceitos e fundamentos de segurança de rede e controle de acesso / Ferramentas de detecção de intrusos/invasão e de

análise de vulnerabilidades

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

Q100.

Relativamente a segurança da informação, julgue os itens

subsequentes.

Uma das abordagens comuns dos sistemas IDS na realização 

de suas funções é aprender a reconhecer padrões de intrusões



usando métodos como redes neurais.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Conceitos e fundamentos de segurança de rede e controle de acesso / Sistemas antivírus, firewall e proxy

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

Q101.

Com relação a redes e serviços, julgue os itens subsequentes.

O proxy reverso é um aparelho que busca a melhor forma de

interconectar as requisições da porta 80 para Internet.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Conceitos e fundamentos de segurança de rede e controle de acesso / Conceitos, características e aplicação de VPN

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q102.

Julgue os próximos itens, a respeito de segurança de redes.

Uma SSL VPN provê acesso de rede virtual privada por meio

das funções de criptografia SSL embutidas em navegadores

web padrão, sem exigir a instalação de software cliente

específico na estação de trabalho do usuário final.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Conceito, fundamentos, características e aplicação da certificação digital

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q103.

Com relação a gerenciamento de redes de computadores, voz sobre

IP (VoIP) e certificação digital, julgue os seguintes itens.

Certificados digitais são empregados para assinatura de

documentos digitais que podem ser transmitidos pela Internet,

porém não podem ser utilizados para autenticar usuários em

sistemas na Internet.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Telefonia: tecnologias disponíveis e dimensionamento de tráfego de voz

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE



Q104.

Com relação a gerenciamento de redes de computadores, voz sobre

IP (VoIP) e certificação digital, julgue os seguintes itens.

A arquitetura RTP inclui o protocolo RTCP (real-time control

protocol), que tem por finalidade monitorar o atraso e a

qualidade de voz.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / TRE/RJ / 2012 / CESPE




	Q74.
	Gestão e Governança de TI / Conceitos e fundamentos de gerência de projetos / Ciclo de vida de um projeto 
	Gestão e Governança de TI / Conceitos e fundamentos de gerência de projetos / Ciclo de vida de um projeto 
	Gestão e Governança de TI / Conceitos e fundamentos de gerência de projetos / Ciclo de vida de um projeto 
	Fonte: ESPECIALISTA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUNPRESP / 2016 / CESPE




	Q75.
	Gestão e Governança de TI / Conceitos e fundamentos de gerência de projetos / PMBOK 4ª edição: áreas, processos, ferramentas e técnicas 
	Gestão e Governança de TI / Conceitos e fundamentos de gerência de projetos / PMBOK 4ª edição: áreas, processos, ferramentas e técnicas 
	Gestão e Governança de TI / Conceitos e fundamentos de gerência de projetos / PMBOK 4ª edição: áreas, processos, ferramentas e técnicas 
	Fonte: ESPECIALISTA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUNPRESP / 2016 / CESPE




	Q76.
	Gestão e Governança de TI / Conceitos e fundamentos de gerência de projetos / Gestão de equipes e monitoramento de recursos 
	Gestão e Governança de TI / Conceitos e fundamentos de gerência de projetos / Gestão de equipes e monitoramento de recursos 
	Gestão e Governança de TI / Conceitos e fundamentos de gerência de projetos / Gestão de equipes e monitoramento de recursos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - OPERAçãO DE COMPUTADOR / TRE/RJ / 2012 / CESPE




	Q77.
	Gestão e Governança de TI / Conceitos e fundamentos de gerência de projetos / Planejamento e gestão de mudanças 
	Gestão e Governança de TI / Conceitos e fundamentos de gerência de projetos / Planejamento e gestão de mudanças 
	Gestão e Governança de TI / Conceitos e fundamentos de gerência de projetos / Planejamento e gestão de mudanças 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q78.
	Gestão e Governança de TI / Sistemas gerenciadores de banco de dados / Projeto conceitual e lógico de banco de dados 
	Gestão e Governança de TI / Sistemas gerenciadores de banco de dados / Projeto conceitual e lógico de banco de dados 
	Gestão e Governança de TI / Sistemas gerenciadores de banco de dados / Projeto conceitual e lógico de banco de dados 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q79.
	Gestão e Governança de TI / Sistemas gerenciadores de banco de dados / Modelo relacional, modelo entidade-relacionamento e modelagem orientada a objeto 
	Gestão e Governança de TI / Sistemas gerenciadores de banco de dados / Modelo relacional, modelo entidade-relacionamento e modelagem orientada a objeto 
	Gestão e Governança de TI / Sistemas gerenciadores de banco de dados / Modelo relacional, modelo entidade-relacionamento e modelagem orientada a objeto 
	Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE




	Q80.
	Gestão e Governança de TI / Sistemas gerenciadores de banco de dados / Gerenciamento de transações 
	Gestão e Governança de TI / Sistemas gerenciadores de banco de dados / Gerenciamento de transações 
	Gestão e Governança de TI / Sistemas gerenciadores de banco de dados / Gerenciamento de transações 
	Fonte: ESPECIALISTA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUNPRESP / 2016 / CESPE




	Q81.
	Gestão e Governança de TI / Sistemas gerenciadores de banco de dados / Fundamentos e aplicação de banco de dados distribuídos 
	Gestão e Governança de TI / Sistemas gerenciadores de banco de dados / Fundamentos e aplicação de banco de dados distribuídos 
	Gestão e Governança de TI / Sistemas gerenciadores de banco de dados / Fundamentos e aplicação de banco de dados distribuídos 
	Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE




	Q82.
	Gestão e Governança de TI / Sistemas gerenciadores de banco de dados / Noções básicas de banco de dados Oracle 
	Gestão e Governança de TI / Sistemas gerenciadores de banco de dados / Noções básicas de banco de dados Oracle 
	Gestão e Governança de TI / Sistemas gerenciadores de banco de dados / Noções básicas de banco de dados Oracle 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / STM / 2018 / CESPE




	Q83.
	Gestão e Governança de TI / Sistemas gerenciadores de banco de dados / Noções básicas de banco de dados Postgres 
	Gestão e Governança de TI / Sistemas gerenciadores de banco de dados / Noções básicas de banco de dados Postgres 
	Gestão e Governança de TI / Sistemas gerenciadores de banco de dados / Noções básicas de banco de dados Postgres 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / STM / 2018 / CESPE




	Q84.
	Gestão e Governança de TI / Sistemas gerenciadores de banco de dados / Conceitos de data warehouse, data mining e OLAP 
	Gestão e Governança de TI / Sistemas gerenciadores de banco de dados / Conceitos de data warehouse, data mining e OLAP 
	Gestão e Governança de TI / Sistemas gerenciadores de banco de dados / Conceitos de data warehouse, data mining e OLAP 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q85.
	Gestão e Governança de TI / Definição e manipulação de dados por meio de comandos SQL 
	Gestão e Governança de TI / Definição e manipulação de dados por meio de comandos SQL 
	Gestão e Governança de TI / Definição e manipulação de dados por meio de comandos SQL 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q86.
	Gestão e Governança de TI / Conceito e utilização de roles e privilégios no controle de acesso de usuários 
	Gestão e Governança de TI / Conceito e utilização de roles e privilégios no controle de acesso de usuários 
	Gestão e Governança de TI / Conceito e utilização de roles e privilégios no controle de acesso de usuários 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q87.
	Gestão e Governança de TI / Views, stored procedures, funções, packages, triggers 
	Gestão e Governança de TI / Views, stored procedures, funções, packages, triggers 
	Gestão e Governança de TI / Views, stored procedures, funções, packages, triggers 
	Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE




	Q88.
	Gestão e Governança de TI / Sistemas operacionais e redes de computadores / Noções básicas de UNIX e Linux 
	Gestão e Governança de TI / Sistemas operacionais e redes de computadores / Noções básicas de UNIX e Linux 
	Gestão e Governança de TI / Sistemas operacionais e redes de computadores / Noções básicas de UNIX e Linux 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q89.
	Gestão e Governança de TI / Sistemas operacionais e redes de computadores / Noções básicas de Windows XP e Windows 7 
	Gestão e Governança de TI / Sistemas operacionais e redes de computadores / Noções básicas de Windows XP e Windows 7 
	Gestão e Governança de TI / Sistemas operacionais e redes de computadores / Noções básicas de Windows XP e Windows 7 
	Fonte: ANALISTA PORTUáRIO II - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / EMAP / 2018 / CESPE




	Q90.
	Gestão e Governança de TI / Sistemas operacionais e redes de computadores / Características de backups e restauração de dados 
	Gestão e Governança de TI / Sistemas operacionais e redes de computadores / Características de backups e restauração de dados 
	Gestão e Governança de TI / Sistemas operacionais e redes de computadores / Características de backups e restauração de dados 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q91.
	Gestão e Governança de TI / Sistemas operacionais e redes de computadores / Noções básicas de active directory, LDAP e contas de usuários 
	Gestão e Governança de TI / Sistemas operacionais e redes de computadores / Noções básicas de active directory, LDAP e contas de usuários 
	Gestão e Governança de TI / Sistemas operacionais e redes de computadores / Noções básicas de active directory, LDAP e contas de usuários 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA - ANALISTA DE SEGURANçA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q92.
	Gestão e Governança de TI / Sistemas operacionais e redes de computadores / Equipamentos de redes (roteadores, switches, bridges, hubs e modems) 
	Gestão e Governança de TI / Sistemas operacionais e redes de computadores / Equipamentos de redes (roteadores, switches, bridges, hubs e modems) 
	Gestão e Governança de TI / Sistemas operacionais e redes de computadores / Equipamentos de redes (roteadores, switches, bridges, hubs e modems) 
	Fonte: ANALISTA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE




	Q93.
	Gestão e Governança de TI / Sistemas operacionais e redes de computadores / Redes locais LAN (Ethernet) 
	Gestão e Governança de TI / Sistemas operacionais e redes de computadores / Redes locais LAN (Ethernet) 
	Gestão e Governança de TI / Sistemas operacionais e redes de computadores / Redes locais LAN (Ethernet) 
	Fonte: ANALISTA PORTUáRIO II - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / EMAP / 2018 / CESPE




	Q94.
	Gestão e Governança de TI / Sistemas operacionais e redes de computadores / Redes de longa distância WAN (Frame Relay; MPLS; ATM) 
	Gestão e Governança de TI / Sistemas operacionais e redes de computadores / Redes de longa distância WAN (Frame Relay; MPLS; ATM) 
	Gestão e Governança de TI / Sistemas operacionais e redes de computadores / Redes de longa distância WAN (Frame Relay; MPLS; ATM) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS DE INFORMAçãO / STJ / 2015 / CESPE




	Q95.
	Gestão e Governança de TI / Sistemas operacionais e redes de computadores / Protocolo TCP/IP: fundamentos, noções básicas de instalação e configuração, endereçamento IP e máscara de rede 
	Gestão e Governança de TI / Sistemas operacionais e redes de computadores / Protocolo TCP/IP: fundamentos, noções básicas de instalação e configuração, endereçamento IP e máscara de rede 
	Gestão e Governança de TI / Sistemas operacionais e redes de computadores / Protocolo TCP/IP: fundamentos, noções básicas de instalação e configuração, endereçamento IP e máscara de rede 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q96.
	Gestão e Governança de TI / Sistemas operacionais e redes de computadores / Instalação e configuração de DHCP, DNS e WINS 
	Gestão e Governança de TI / Sistemas operacionais e redes de computadores / Instalação e configuração de DHCP, DNS e WINS 
	Gestão e Governança de TI / Sistemas operacionais e redes de computadores / Instalação e configuração de DHCP, DNS e WINS 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA/ REDES / TJ/SE / 2014 / CESPE




	Q97.
	Gestão e Governança de TI / Sistemas operacionais e redes de computadores / Fundamentos e características de protocolos de gerenciamento (SNMP) 
	Gestão e Governança de TI / Sistemas operacionais e redes de computadores / Fundamentos e características de protocolos de gerenciamento (SNMP) 
	Gestão e Governança de TI / Sistemas operacionais e redes de computadores / Fundamentos e características de protocolos de gerenciamento (SNMP) 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q98.
	Gestão e Governança de TI / Sistemas operacionais e redes de computadores / Noções básicas de qualidade de serviço QoS 
	Gestão e Governança de TI / Sistemas operacionais e redes de computadores / Noções básicas de qualidade de serviço QoS 
	Gestão e Governança de TI / Sistemas operacionais e redes de computadores / Noções básicas de qualidade de serviço QoS 
	Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE




	Q99.
	Gestão e Governança de TI / Conceitos e fundamentos de segurança de rede e controle de acesso / Ferramentas de detecção de intrusos/invasão e de análise de vulnerabilidades 
	Gestão e Governança de TI / Conceitos e fundamentos de segurança de rede e controle de acesso / Ferramentas de detecção de intrusos/invasão e de análise de vulnerabilidades 
	Gestão e Governança de TI / Conceitos e fundamentos de segurança de rede e controle de acesso / Ferramentas de detecção de intrusos/invasão e de análise de vulnerabilidades 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q100.
	Gestão e Governança de TI / Conceitos e fundamentos de segurança de rede e controle de acesso / Sistemas antivírus, firewall e proxy 
	Gestão e Governança de TI / Conceitos e fundamentos de segurança de rede e controle de acesso / Sistemas antivírus, firewall e proxy 
	Gestão e Governança de TI / Conceitos e fundamentos de segurança de rede e controle de acesso / Sistemas antivírus, firewall e proxy 
	Fonte: ANALISTA PORTUáRIO II - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / EMAP / 2018 / CESPE




	Q101.
	Gestão e Governança de TI / Conceitos e fundamentos de segurança de rede e controle de acesso / Conceitos, características e aplicação de VPN 
	Gestão e Governança de TI / Conceitos e fundamentos de segurança de rede e controle de acesso / Conceitos, características e aplicação de VPN 
	Gestão e Governança de TI / Conceitos e fundamentos de segurança de rede e controle de acesso / Conceitos, características e aplicação de VPN 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q102.
	Gestão e Governança de TI / Conceito, fundamentos, características e aplicação da certificação digital 
	Gestão e Governança de TI / Conceito, fundamentos, características e aplicação da certificação digital 
	Gestão e Governança de TI / Conceito, fundamentos, características e aplicação da certificação digital 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q103.
	Gestão e Governança de TI / Telefonia: tecnologias disponíveis e dimensionamento de tráfego de voz 
	Gestão e Governança de TI / Telefonia: tecnologias disponíveis e dimensionamento de tráfego de voz 
	Gestão e Governança de TI / Telefonia: tecnologias disponíveis e dimensionamento de tráfego de voz 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q104.


