
Língua Portuguesa / Leitura e análise de textos; Interpretação: pressuposições e inferências; implícitos e subentendidos; Estruturação do texto e dos

parágrafos; Discurso direto e indireto

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

Q1.

Um estudo coordenado pela Fundação Getúlio Vargas

aponta que, enquanto 80% dos professores de educação infantil

da rede pública do país têm nível superior completo, 65,6% dos

docentes dessa mesma etapa na rede privada têm igual

escolaridade.

Os dados correspondem ao ano de 2014 e mostram

que a formação dos professores das instituições públicas

continua melhor que a dos professores da rede privada nos

anos iniciais do ensino fundamental. Nos anos finais dessa

etapa, a proporção de docentes com formação adequada muda:

92% dos docentes na rede privada e 89% na pública. No ensino

médio, a formação é praticamente igual.

Deve-se ressaltar que o fato de que o nível superior

completo, sem se considerar a qualidade do conteúdo

aprendido nas licenciaturas, não garante excelência no trabalho

docente e, consequentemente, no ensino.

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

Acerca dos sentidos e de aspectos linguísticos do texto

anteriormente apresentado, julgue os itens que se seguem.

Conforme o texto, a rede pública de ensino tem mais qualidade

que a rede privada, uma vez que o nível superior completo está

relacionado à realização de um trabalho de excelência pelo

professor.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Articulação do texto: pronomes e expressões referenciais, nexos, operadores sequenciais

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

Q2.

Texto CB1A1BBB

Pedir ao educador que situe o centro de gravidade na

própria criança é pedir-lhe nada menos que fazer uma

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

situado fora dela. É essa revolução — exigência fundamental

do movimento da educação nova — que Claparède compara

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

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

programas que gravitam em torno da criança e não mais

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

Essa é a revolução copernicana à qual a psicologia convida

o educador”.

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

Com relação às ideias do texto CB1A1BBB e aos seus aspectos

linguísticos, julgue os itens a seguir.

Na linha 6, o pronome “ele” tem como referente o nome

“Copérnico”.

• CERTO



• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Significação contextual de palavras e expressões

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

Q3.

Tirinha I

Tirinha II

Internet: <www.willtirando.com.br>.

Com relação às tirinhas I e II apresentadas, julgue os seguintes

itens.

No título da tirinha II, a expressão “tivesse bombando” é

característica da linguagem informal, típica do gênero textual

tirinha.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Variedades de texto e adequação de linguagem

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

Q4.

Ouro em FIOS

A natureza é capaz de produzir materiais preciosos,1 

como o ouro e o cobre — condutor de ENERGIA ELÉTRICA. 

O ouro já é escasso. A energia elétrica caminha para 

isso. Enquanto cientistas e governos buscam novas fontes de4 

energia sustentáveis, faça sua parte aqui no TJDFT: 

— Desligue as luzes nos ambientes onde é possível 

usar a iluminação natural.7 

— Feche as janelas ao ligar o ar-condicionado.



— Sempre desligue os aparelhos elétricos ao sair do 

ambiente.10 

— Utilize o computador no modo espera. 

Fique ligado! Evite desperdícios. 

Energia elétrica. 

A natureza cobra o preço do desperdício.

Internet: <www.tjdft.jus.br> (com adaptações).

Considerando as ideias expressas no texto, bem como seus aspectos

tipológicos e linguísticos, julgue os itens subsequentes.

A expressão “Fique ligado” (R.12), típica da oralidade,

é empregada no texto com o significado de fique atento e

funciona como uma estratégia para estabelecer uma relação de

proximidade com o interlocutor.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Equivalência e transformação de estruturas

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

Q5.

Texto CB2A2AAA

É inegável que o Estado representa um ônus para a 

sociedade, já que, para assegurar o seu funcionamento, 

consome riquezas da sociedade. Representa, porém, um mal 

necessário, pois até agora não se conseguiu arquitetar 

mecanismo distinto para catalisar a vida em comunidade. 

Então, se do Estado ainda não pode prescindir a civilização, 

cabe-lhe aprimorá-lo, buscando otimizar o seu funcionamento, 

de modo a torná-lo menos oneroso, mais eficiente e eficaz. 

O bom funcionamento do Estado, que inclui também 

o bom funcionamento de suas estruturas encarregadas do 

controle público (Ministério Público, Poder Legislativo e 

tribunais de contas, entre outros), vem sendo alçado à condição 

de direito fundamental dos indivíduos. Pressupõe, 

notadamente sob as luzes do princípio constitucional da 

eficiência, os deveres de cuidado e de cooperação. 

O dever de cuidado é consequência direta do 

postulado da indisponibilidade do interesse público. Em 

decorrência desse postulado, todo agente público tem o dever 

de, no cumprimento fiel de suas atribuições, perseguir o 

interesse público manifesto na Constituição Federal e nas leis. 

Conduz, portanto, à ideia de vedação da omissão, já que deixar 

de cumprir tais atribuições evidenciaria conduta ilícita. 

O dever de cuidado conduz, ainda, a uma ampla 

interação entre as estruturas públicas de controle, ou seja, é um 

dever de cooperação, não como faculdade, mas como 

obrigação que, em regra, dispensa formas especiais, como 

previsões normativas específicas, convênios e acordos. 

Sob essa perspectiva, o controle público do Estado 

deve incorporar à sua cultura institucional o compromisso com 

o direito fundamental ao bom funcionamento do Estado. Nesse 

contexto, os deveres de cuidado e de cooperação se impõem a 

todas as estruturas do Estado destinadas a promover o controle 

da máquina estatal. 

A observância do dever de cuidado e do de 

cooperação — traduzida, portanto, na atuação comprometida 

e concertada das estruturas orientadas para a função de controle 

da gestão pública — deve promover, entre os agentes e órgãos 

de controle, comportamentos de responsabilidade e



responsividade. Por responsabilidade entenda-se o genuíno 

compromisso com a integralidade do ordenamento jurídico, o 

que pressupõe, acima de tudo, o reconhecimento de um regime 

de vedação da omissão. Responsividade, por sua vez, traduz o 

comportamento orientado a oferecer respostas rápidas e 

proativas, impregnadas de verdadeiro compromisso com a 

ideia-chave de promover o bom funcionamento do Estado.

Diogo Roberto Ringenberg. Direito fundamental ao

bom funcionamento do controle público. In: Controle

Público, nº 10, abr./2011, p. 55 (com adaptações).

Com relação às estruturas linguísticas do texto CB2A2AAA, julgue

os itens a seguir.

A coerência do texto seria preservada caso os vocábulos

“comprometida” (R.35) e “concertada” (R.36) fossem

substituídos, respectivamente, por responsável e reparada.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Sintaxe: processos de coordenação e subordinação

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

Q6.

Um estudo coordenado pela Fundação Getúlio Vargas

aponta que, enquanto 80% dos professores de educação infantil

da rede pública do país têm nível superior completo, 65,6% dos

docentes dessa mesma etapa na rede privada têm igual

escolaridade.

Os dados correspondem ao ano de 2014 e mostram

que a formação dos professores das instituições públicas

continua melhor que a dos professores da rede privada nos

anos iniciais do ensino fundamental. Nos anos finais dessa

etapa, a proporção de docentes com formação adequada muda:

92% dos docentes na rede privada e 89% na pública. No ensino

médio, a formação é praticamente igual.

Deve-se ressaltar que o fato de que o nível superior

completo, sem se considerar a qualidade do conteúdo

aprendido nas licenciaturas, não garante excelência no trabalho

docente e, consequentemente, no ensino.

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

Acerca dos sentidos e de aspectos linguísticos do texto

anteriormente apresentado, julgue os itens que se seguem.

Na linha 6, o sujeito da forma verbal “mostram”, que está

elíptico, tem como referente “Os dados”.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Emprego de tempos e modos verbais

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q7.



Ao combater a febre amarela, Oswaldo Cruz enfrentou

vários problemas. Grande parte dos médicos e da população

acreditava que a doença se transmitia pelo contato com roupas,

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

acreditava em uma nova teoria: o transmissor da febre amarela

era um mosquito. Assim, suspendeu as desinfecções, método

então tradicional no combate à moléstia, e implantou medidas

sanitárias com brigadas que percorreram casas, jardins, quintais

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

violenta reação popular.

Em 1904, a oposição a Oswaldo Cruz atingiu seu

ápice. Com o recrudescimento dos surtos de varíola, o

sanitarista tentou promover a vacinação em massa da

população. Os jornais lançaram uma campanha contra a

medida. O congresso protestou e foi organizada a Liga Contra

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

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

Vermelha se levantou. O governo derrotou a rebelião, mas

suspendeu a obrigatoriedade da vacina.

Oswaldo Cruz acabou vencendo a batalha. Em 1907,

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

uma epidemia de varíola levou a população aos postos de

vacinação. O Brasil finalmente reconhecia o valor do

sanitarista.

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

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

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

itens que se seguem.

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

propósito comunicativo do texto, que é o de narrar

acontecimentos anteriores ao momento da fala.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Pontuação

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

Q8.

Texto CB1A1AAA

Minha condição humana me fascina. Conheço o limite 

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

vezes o pressinto. Pela experiência cotidiana, concreta e 

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

sorriso e a felicidade deles me condicionam inteiramente, mais 

ainda para outros que, por acaso, descobri terem emoções 

semelhantes às minhas.7 

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

corpo e alma — integralmente tributária do trabalho dos vivos 

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

de receber. Mas depois experimento o sentimento satisfeito de 

minha solidão e quase demonstro má consciência ao exigir 

ainda alguma coisa de outrem. Vejo os homens se 

diferenciarem pelas classes sociais e sei que nada as justifica. 

Sonho ser acessível e desejável para todos uma vida simples e 

natural, de corpo e de espírito. 

Recuso-me a crer na liberdade e nesse conceito 

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

pressões estranhas a mim, outras vezes por convicções íntimas. 

Ainda jovem, fiquei impressionado pela máxima de



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

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

aterrador das injustiças humanas, essa moral me tranquiliza e 

me educa.

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

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

No que se refere a aspectos linguísticos do texto CB1A1AAA,

julgue os itens que se seguem.

O uso de travessões no segundo parágrafo indica mudança de

interlocutores no texto.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Estrutura e formação de palavras

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

Q9.

O Tribunal Regional do Trabalho da 10.ª Região

(TRT), após autorização da presidenta, efetuou a doação de

diversos equipamentos, chamados de “passíveis de

desfazimento”, a duas entidades: Creche Magia dos Sonhos e

Associação dos Deficientes de Brasília, consideradas pela

administração do tribunal como legalmente aptas a receber os

bens.

A medida é de grande importância porque

equipamentos considerados obsoletos ou de baixo rendimento

para o TRT — como impressoras, teclados e computadores —

podem ser muito úteis para instituições voltadas ao trabalho

social, que não teriam como obtê-los a não ser pela via da

doação.

Esse ato integra o rol de ações relacionadas à

responsabilidade social do tribunal, intensificado a cada gestão.

Internet: <www.trt10.jus.br> (com adaptações).

Em relação às ideias e estruturas linguísticas do texto acima, julgue

os itens a seguir.

O emprego de aspas em ‘passíveis de desfazimento’ (L.3-4)

justifica-se porque ‘desfazimento’ é expressão não

dicionarizada que constitui neologismo.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Funções das classes de palavras

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

Q10.

Quando indaguei a alguns escritores de sucesso que 

manuais de estilo tinham consultado durante seu aprendizado, 

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

para eles, aconteceu naturalmente. 

Eu seria o último dos mortais a duvidar que os bons 

escritores foram abençoados com uma dose inata de fluência



mais sintaxe e memória para as palavras. Ninguém nasceu com 

competência para redigir. Essa competência pode não se ter 

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

lugar. 

Esse algum lugar é a escrita de outros escritores. Bons 

escritores são leitores ávidos. Assimilaram um grande 

inventário de palavras, expressões idiomáticas, construções, 

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

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

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

estilo que os manuais de estilo honestos admitem ser 

impossível ensinar explicitamente. Os biógrafos dos grandes 

autores sempre tentam rastrear os livros que seus personagens 

leram na juventude, porque sabem que essas fontes escondem 

o segredo de seu aperfeiçoamento como escritores. 

O ponto de partida para alguém tornar-se um bom 

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

identificando, saboreando e aplicando engenharia reversa em 

exemplos de boa prosa.

Steven Pinker. Guia de escrita: como conceber um texto

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

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

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

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

substantivo.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Flexão nominal e verbal

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

Q11.

Texto CB8A1AAA

A democracia participativa pressupõe várias formas

de atuação do cidadão na condução política e administrativa

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

previstas constitucionalmente e em diversas normas

infraconstitucionais.

As audiências públicas constituem um importante

instrumento de abertura participativa que proporciona

legitimidade e transparência às decisões tomadas pelas

diferentes esferas de poder.

Tal instituto possui raízes no direito anglo-saxão

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

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

da edição de normas administrativas ou legislativas de caráter

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

As audiências públicas integram o perfil dos Estados

democráticos de direito, modelados pelo constitucionalismo

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

apenas emana do povo, sendo em nome dele exercido,

mas comporta a participação direta do povo.

É por meio dessas audiências que o responsável pela

decisão tem acesso às diversas opiniões sobre a matéria

debatida e abre a oportunidade para as pessoas que irão sofrer

os reflexos da deliberação se manifestarem antes de seu

desfecho.



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

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

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

Em relação aos elementos linguísticos do texto CB8A1AAA,

julgue os itens a seguir.

A forma verbal “manifestarem” (R.23) está flexionada no plural

para concordar com “as pessoas” (R.22).

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q12.

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 / Concordância nominal e verbal

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q13.



Ao combater a febre amarela, Oswaldo Cruz enfrentou

vários problemas. Grande parte dos médicos e da população

acreditava que a doença se transmitia pelo contato com roupas,

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

acreditava em uma nova teoria: o transmissor da febre amarela

era um mosquito. Assim, suspendeu as desinfecções, método

então tradicional no combate à moléstia, e implantou medidas

sanitárias com brigadas que percorreram casas, jardins, quintais

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

violenta reação popular.

Em 1904, a oposição a Oswaldo Cruz atingiu seu

ápice. Com o recrudescimento dos surtos de varíola, o

sanitarista tentou promover a vacinação em massa da

população. Os jornais lançaram uma campanha contra a

medida. O congresso protestou e foi organizada a Liga Contra

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

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

Vermelha se levantou. O governo derrotou a rebelião, mas

suspendeu a obrigatoriedade da vacina.

Oswaldo Cruz acabou vencendo a batalha. Em 1907,

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

uma epidemia de varíola levou a população aos postos de

vacinação. O Brasil finalmente reconhecia o valor do

sanitarista.

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

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

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

itens que se seguem.

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

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

substituída sem prejuízo à correção gramatical pela forma

verbal acreditavam, que estabeleceria concordância com o

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

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Regência nominal e verbal

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

Q14.

Marca é todo sinal distintivo expresso em palavras ou

figuras, destinado a atribuir procedência a determinado produto

ou serviço, ou ainda a diferenciar determinado produtor ou

prestador de serviços de seus concorrentes.

Apenas o registro da marca atribuirá ao seu titular o

direito de explorá-la comercialmente ou impedir que outros o

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

evidentemente comercial dessa marca, ou seja, com alguma

intenção de lucro direto ou indireto, dependerá de autorização

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

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

estudada sem autorização, pois o objetivo direto não é a

obtenção de ganho financeiro. Evidentemente, o nome da

marca e o seu logotipo não podem sofrer alterações que firam

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

mudanças forem feitas apenas para fins de estudo em ambiente

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

ser orientados a não divulgar esses trabalhos em redes sociais

ou em qualquer outro canal público.



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

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

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

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

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

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

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Ocorrência de crase

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

Q15.

Texto CB1A1BBB

Pedir ao educador que situe o centro de gravidade na

própria criança é pedir-lhe nada menos que fazer uma

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

situado fora dela. É essa revolução — exigência fundamental

do movimento da educação nova — que Claparède compara

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

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

programas que gravitam em torno da criança e não mais

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

Essa é a revolução copernicana à qual a psicologia convida

o educador”.

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

Com relação às ideias do texto CB1A1BBB e aos seus aspectos

linguísticos, julgue os itens a seguir.

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

“que Claparède compara à que Copérnico realizou na

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

texto, dada a impossibilidade de omissão do artigo definido no

contexto.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Ortografia oficial

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

Q16.

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

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

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

2010, é um canal pelo qual a sociedade pode acompanhar

a execução orçamentária e financeira deste tribunal.

• CERTO

• ERRADO



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

Língua Portuguesa / Acentuação gráfica

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

Q17.

A revolução digital está relacionada à nossa

capacidade de conhecer determinadas informações e delas

dispor, bem como de agir procurando a compreensão simples

de fenômenos complexos. A nova sociedade do conhecimento

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

tecnologia capaz de gerenciar de forma inteligente enormes

quantidades de dados —, a conectividade móvel e as redes

sociais levam alguns especialistas a afirmar que estamos no

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

transcendência que o das três revoluções anteriores (os

primeiros computadores empresariais, o computador pessoal e

a Internet).

Os territórios inteligentes apostam em uma tecnologia

digital mais adequada e que esteja a serviço da qualidade de

vida, do acesso à informação e da potencialização da economia

criativa. O desenvolvimento das tecnologias da informação, das

telecomunicações e da Internet tem facilitado o nascimento de

fluxos e redes que favorecem a conexão entre pessoas,

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

futuro, a revolução digital poderá ser o detonador da economia

criativa e de uma melhora substancial da competitividade das

cidades.

Alfonso Vegara. Os territórios inteligentes.

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

Julgue os próximos itens, a respeito das ideias e estruturas

linguísticas do texto Os territórios inteligentes.

A palavra “está” recebe acento gráfico em decorrência da

mesma regra que determina o emprego do acento no vocábulo

“três”.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Redação Oficial / Manual de Redação da Presidência da República e Manual de Elaboração de Textos do Senado Federal

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

Q18.



Considerando as características e padronização das

correspondências oficiais constantes no Manual de Redação da

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

pertinentes ao documento oficial hipotético anteriormente

apresentado.

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

tratamento no terceiro parágrafo do texto — Sua Excelência —

deveria ser substituído por Vossa Excelência.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Inglesa / Estratégias de leitura: compreensão geral do texto

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

Q19.

Text 19A1AAA

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

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

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

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

French-speaking country. In all likelihood he would eventually



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

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

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

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

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

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

single individual, had helped to bring about.

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

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

Judge the following items, concerning the ideas and linguistic

aspects of text 19A1AAA.

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

of EFL.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Inglesa / Aspectos gramaticais

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

Q20.

Text 19A1AAA

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

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

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

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

French-speaking country. In all likelihood he would eventually

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

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

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

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

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

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

single individual, had helped to bring about.

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

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

Judge the following items, concerning the ideas and linguistic

aspects of text 19A1AAA.

The prepositional phrase “at a language school in Verviers,

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

• CERTO

• ERRADO

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

Mundo Contemporâneo / Elementos de política brasileira

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q21.

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

Mundo Contemporâneo / Elementos de política internacional

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

Q22.

As visitas oficiais de chefes de Estado e altas autoridades

a um país normalmente são resultado de relações cordiais

entre os países envolvidos e indicam o propósito e o esforço

de se manter a cordialidade das relações.

Julgue os itens a

seguir, acerca de visitas ocorridas recentemente no continente

americano.

Na visita da presidenta Dilma Rousseff a Washington,

o presidente Obama declarou que, para o seu governo,

o Brasil é uma potência global, e não apenas regional.

• CERTO

• ERRADO

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

Mundo Contemporâneo / Sociedade brasileira; O desenvolvimento urbano brasileiro

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

Q23.

Acerca da heterogeneidade da população brasileira e das profundas

mudanças demográficas, econômicas e sociais pelas quais o país

tem passado nas últimas décadas, julgue os itens que se seguem.

A pobreza tem natureza conjuntural, e não estrutural, de modo

que programas de transferência de renda condicionada

alcançam seus objetivos de assegurar o direito à vida a milhões

de brasileiros, mas não resolvem a situação de pobreza.

• CERTO

• ERRADO

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

Mundo Contemporâneo / Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea



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

Q24.

Impressiona a velocidade com que surgem novas tecnologias;

algumas delas, pouco úteis; outras, revolucionárias.

Julgue os itens seguintes, sobre acontecimentos referentes a tecnologias.

O recente voo do avião Impulse, movido a energia solar, atesta

os avanços tecnológicos do mundo contemporâneo e sinaliza

para a possibilidade de utilização dessa tecnologia em diversos

setores, contribuindo para a redução da emissão de gases

poluentes na atmosfera.

• CERTO

• ERRADO

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

Mundo Contemporâneo / Meio ambiente e sociedade

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

Q25.

Naomi Oreskes, historiadora americana e professora em

Harvard, autora do livro O colapso da civilização ocidental, avisa:

“Chegou a hora de percebermos que é possível ter crescimento

econômico e cuidado com o meio ambiente ao mesmo tempo. Dizer

que as duas coisas são excludentes é a real ameaça à nossa

prosperidade”. Na sua cruzada científica pela salvação do planeta,

ela exalta o papa Francisco. Para ela, “cientistas tratam o problema

em termos científicos, e não atingem o coração das pessoas. O papa

veio colocar a questão em termos morais e veio dizer que o que está

acontecendo é uma injustiça. Ele está fazendo o que os líderes

políticos não fazem”.

O Estado de S.Paulo, caderno Aliás, capa, 30/8/2015 (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto apresentado é uma

referência inicial, julgue os itens que se seguem acerca do tema nele

abordado.

O avanço da industrialização no mundo contemporâneo

contribuiu para a degradação de áreas naturais e para o

surgimento de sensíveis alterações climáticas devido ao

modelo que privilegiava o aumento da capacidade produtiva

sem maiores preocupações com o meio ambiente.

• CERTO

• ERRADO

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

Mundo Contemporâneo / Elementos de economia internacional contemporânea

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

Q26.

No final da década passada, o mundo assistiu a uma crise 

financeira, cujos resquícios persistem ainda hoje nos países com 

economias mais frágeis. 

 

Considerando esse contexto, julgue os 

próximos itens.



No quadro atual da economia mundial, as crises tendem a ser

cíclicas e, em geral, também se globalizam.

• CERTO

• ERRADO

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

Mundo Contemporâneo / Panorama da economia nacional

Fonte: CONTADOR / MTE / 2014 / CESPE

Q27.

A taxa de desemprego nas seis principais regiões

metropolitanas do Brasil (Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Porto

Alegre, Belo Horizonte e Salvador) subiu em janeiro de 2014,

em um movimento marcado pela dispensa de trabalhadores

temporários, mas a alta ficou abaixo da esperada pelo mercado. Foi

o menor índice para o mês de janeiro desde o início da série

histórica, em março de 2002.

O Globo, 21/2/2014, p. 27 (com adaptações).

Considerando o texto acima e os aspectos relevantes do quadro

econômico mundial contemporâneo, no qual o Brasil comparece

como economia emergente, julgue os próximos itens.

Atualmente, o setor automobilístico é o que mais gera emprego

no Brasil devido à manutenção de incentivos fiscais e ao bom

momento vivido pelo MERCOSUL, sendo a Argentina o maior

escoadouro da produção brasileira.

• CERTO

• ERRADO

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

Mundo Contemporâneo / Cultura internacional; Cultura brasileira

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

Q28.

As visitas oficiais de chefes de Estado e altas autoridades

a um país normalmente são resultado de relações cordiais

entre os países envolvidos e indicam o propósito e o esforço

de se manter a cordialidade das relações.

Julgue os itens a

seguir, acerca de visitas ocorridas recentemente no continente

americano.

Em visita recente à Bolívia, o Papa Francisco defendeu o

papel desempenhado pela Igreja Católica em relação aos

indígenas durante a chamada Conquista da América.

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Gerenciamento de processos de negócio / Modelagem de processos

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



Q29.

No que se refere à modelagem de processos de negócio e

às metodologias utilizadas para desenvolvimento de softwares,

julgue os itens que se seguem.

Depois de ordenados os requisitos do product backlog pelo

time de desenvolvimento, o Product Owner avalia a qualidade

dos produtos entregues para certificar que os desenvolvedores

realizaram adequadamente as avaliações de mercado

e as necessidades dos clientes do produto. Práticas

de estimativa, como burndown, em conjunto com gráficos

de barra, são úteis para estabelecer o burndown baseline

e auxiliar o time de desenvolvimento a gerir a complexidade

do projeto.

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Gerenciamento de processos de negócio / Técnicas de análise de processo

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

Q30.

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

subsequentes.

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

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

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

handoffs entre as atividades se comportam de forma distinta

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

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Gerenciamento de processos de negócio / Desenho e melhoria de processos

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

Q31.

Julgue os itens subsecutivos, referentes a modelagem e análise de

processo.

A maximização de handoffs, o redesenho do processo antes de

se considerar a automação e a terceirização de funções de

negócio são práticas que dificultam o desenho de um novo

processo.

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Gerenciamento de processos de negócio / Integração de processos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / TST / 2008 / CESPE

Q32.



A definição e formalização de processos de negócio constitui uma

ferramenta importante de organização institucional e desencadeia

atividades de automatização e informatização que proporcionam

eficiência e eficácia organizacional. Acerca da definição e

formalização de processos organizacionais, julgue os itens

abaixo.

A automatização de processos não é etapa necessária à

organização e controle de algumas atividades

organizacionais.

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Engenharia de requisitos / Conceitos básicos

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

Q33.

Acerca dos conceitos e características de engenharia de requisitos,

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

julgue os itens subsequentes.

Um dos objetivos da engenharia de requisitos é integrar

tarefas, técnicas, orientações, responsabilidades e papéis em

fluxos de trabalho.

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Engenharia de requisitos / Técnicas de elicitação de requisitos

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

Q34.

Considerando que uma grande empresa tenha decidido desenvolver

um sistema para atender à necessidade de algumas de suas

diretorias que estejam geograficamente dispersas pelo território

nacional e cujos membros tenham pouco contato pessoal, julgue os

próximos itens.

Para a elicitação dos requisitos, é indicada à empresa a

realização de um workshop de requisitos, em que seja

determinado um facilitador, mesmo que sem grande

experiência com os processos de gerenciamento de requisitos.

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Engenharia de requisitos / Gerenciamento de requisitos

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

Q35.

Com relação a gerenciamento de requisitos, julgue os itens a seguir.



Requisitos não funcionais descrevem o que o sistema deve

fazer, quais são suas principais funcionalidades, como deve

reagir a entradas específicas e como se comportar em

determinadas situações.

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Engenharia de requisitos / Especificação de requisitos

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

Q36.

Acerca dos conceitos e características de engenharia de requisitos,

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

julgue os itens subsequentes.

Para auxiliar na gerência de riscos e prevenir insatisfações das

partes interessadas, deve-se dificultar as modificações na

especificação dos requisitos.

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Engenharia de requisitos / Técnicas de validação de requisitos

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

Q37.

Acerca dos conceitos de análise e projeto de sistemas em

engenharia de software, julgue os itens subsequentes.

O objetivo da tarefa de validação, realizada na etapa de análise

de requisitos, consiste em assegurar que o software atenderá

às necessidades levantadas pelo cliente.

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Engenharia de requisitos / Prototipação

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

Q38.

Julgue os próximos itens acerca de análise de requisitos de

usabilidade, teste de usabilidade e de interfaces web.

É desnecessária a elaboração de protótipos para

desenvolvimento de interface web.

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Engenharia de usabilidade / Conceitos básicos e aplicações



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

Q39.

No que se refere aos conceitos de usabilidade, comunicabilidade,

acessibilidade e navegabilidade, bem como à arquitetura da

informação, julgue os itens a seguir.

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

e eficiente o uso de sítios de Internet.

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Engenharia de usabilidade / Critérios, recomendações e guias de estilo

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TCU / 2010 / CESPE

Q40.

Com referência à engenharia de usabilidade, julgue os próximos

itens.

Identificar categorias e definir os objetivos de teste para cada

categoria são recomendações normalmente consideradas para

a elaboração de teste de usabilidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Engenharia de usabilidade / Análise de requisitos de usabilidade

Fonte: OFICIAL TéCNICO DE INTELIGêNCIA - DESENVOLVIMENTO E MANUTENçãO DE SISTEMAS / ABIN / 2010 / CESPE

Q41.

Segundo a norma ISO 9241, usabilidade é a capacidade

que um sistema interativo oferece a seu usuário, em determinado

contexto de operação, para a realização de tarefas de maneira

eficaz, eficiente e agradável. Segundo a norma ISO/IEC 9126,

usabilidade é a facilidade com que um usuário pode aprender a

operar, preparar entradas para um sistema ou componente e

interpretar as saídas desse sistema.

Tendo como referência as informações acima, julgue os itens a

seguir, relativos à engenharia de usabilidade.

As metas de desempenho estabelecidas na especificação de

requisitos de usabilidade correspondem a níveis de

desempenho que usuários devem atingir ao interagirem com o

sistema. A especificação de requisitos de usabilidade poderá

ser usada como uma indicação de quando o projeto está

convergindo em direção a uma interface com sucesso.

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Engenharia de usabilidade / Métodos para avaliação de usabilidade

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



Q42.

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

julgue os próximos itens.

Mesmo que apresente diversos erros durante sua utilização, um

sistema poderá ser considerado de boa usabilidade se for de

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

adicionalmente, satisfizer as necessidades do usuário.

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Engenharia de software / Ciclo de vida do software

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

Q43.

Acerca de conceitos relativos a engenharia de software, julgue os

próximos itens.

No gerenciamento do ciclo de vida de um software, o processo

de desenvolvimento (processo básico) objetiva estabelecer os

requisitos dos componentes e suas interfaces em um sistema.

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Engenharia de software / Metodologias de desenvolvimento de software / Processo unificado: disciplinas, fases, papéis e

atividades

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

Q44.

Um processo de desenvolvimento de software consiste de um

conjunto de ações e atividades inter-relacionadas, que são

executadas para alcançar um produto, resultado ou serviço

predefinido. Acerca desse assunto, julgue os itens seguintes.

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

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

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Engenharia de software / Metodologias de desenvolvimento de software / Metodologias ágeis

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

Q45.

Acerca de metodologias ágeis de desenvolvimento de projetos,

julgue os itens subsequentes.

Antes do planejamento da próxima sprint, deve ser feita 

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



o time Scrum rever seus erros e acertos antes da próxima 

sprint de desenvolvimento.

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Engenharia de software / Métricas e estimativas de software

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

Q46.

Acerca de coesão e acoplamento, elementos críticos para o

desenvolvimento e manutenção de sistemas, julgue os itens que se

seguem.

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

deve representar uma única entidade bem definida no domínio

do problema. O grau de coesão diminui com o aumento

contínuo de código de manutenção nas classes.

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Engenharia de software / Qualidade de software

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

Q47.

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

itens a seguir.

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

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

destinado a averiguar a construção do próprio produto.

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Engenharia de software / Análise e projeto orientados a objetos / UML 2.2: visão geral, modelos e diagramas

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

Q48.

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

seguintes itens.

O modelo de casos de uso representa uma visão funcional do

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

e os atores do sistema.

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Engenharia de software / Padrões de projeto

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



Q49.

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

O isolamento dos códigos de construção e representação é um

dos objetivos do padrão builder.

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Engenharia de software / Arquitetura em três camadas

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

Q50.

Julgue os itens seguintes, a respeito de estruturas em programação

e de arquiteturas de bancos de dados.

O esquema do nível externo de uma arquitetura de três

esquemas oculta os detalhes das estruturas de armazenamento

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

conexões, operações de usuários e restrições.

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Engenharia de software / Análise por pontos de função / Conceitos básicos e aplicações

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

Q51.

Acerca de desenvolvimento de sistemas e aplicações, julgue os itens

subsequentes.

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

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

implementar as funcionalidades é calculado a partir dos

requisitos funcionais gerados pela visão do usuário.

• CERTO

• ERRADO

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

Engenharia de Software / Engenharia de software / Análise por pontos de função / Contagem em projetos de desenvolvimento e manutenção: IFPUG e

Nesma

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

Q52.

A respeito das métricas e estimativas de software, julgue os

próximos itens.

A métrica de contagem de pontos por função, disseminada pelo 

IFPUG (International Function Point User Group) 

e constituída na evolução das métricas de linhas de código 

(LOC), visa estimar recursos para projetos de softwares



orientados a objetos a partir de documentos de visão e de casos 

de uso.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Projeto de sistemas em Java

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

Q53.

Julgue os seguintes itens, relativos à arquitetura de software

orientado a serviços (SOA) e a padrões de projeto.

Nos padrões de projeto (design patterns) estruturais,

utilizam-se técnicas que valorizam um forte acoplamento

entre as classes para favorecer o aprendizado e a portabilidade

das aplicações.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Arquitetura e padrões de projeto JEE v6

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

Q54.

Acerca de linguagens de programação e J2EE e portais

corporativos, julgue os seguintes itens.

O seguinte trecho de código em Java exibe uma estrutura de

controle de fluxo representativa das sentenças de iteração e

fornece desvios implícitos no final de seus segmentos de código.

int dia = 5;

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

switch (dia) {

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

case 3: System.out.print("Terça");

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

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

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

case 7: System.out.print("Sábado");

case 0:

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

}

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / Servlets

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / ANATEL / 2014 / CESPE

Q55.



No que diz respeito aos servlets, julgue os próximos itens.

Os servlets utilizam o modelo de solicitação/resposta HTTP

de comunicação entre cliente e servidor.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / JSP

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

Q56.

Com relação às tecnologias de servidores de aplicação JEE, julgue

os próximos itens.

Aplicações web desenvolvidas com as tecnologias Java Servlet

e JSP podem ser executadas no container IIS.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / Ajax

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

Q57.

Com relação ao desenvolvimento de aplicações que utilizam

o.NET Framework, julgue os itens subsequentes.

A arquitetura dos recursos do AJAX no ASP.NET é

constituída por bibliotecas de script de cliente e de

componentes do servidor.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / Frameworks JSF 2.0

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

Q58.

Acerca de Java, julgue os itens subsequentes.

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

e suas tags.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Desenvolvimento web em Java / Hibernate 3.

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



Q59.

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

programação Java e JavaScript, julgue os itens a seguir.

Empresa de desenvolvimento que opte pela utilização do

Hibernate em seus sistemas enfrentará dificuldades à medida

que seus projetos forem crescendo, devido ao fato de o

Hibernate ser considerado inapropriado para a execução de

trabalhos em uma arquitetura altamente escalável.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Interoperabilidade de sistemas / SOA e Web Services

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

Q60.

Em relação a web services, julgue os itens seguintes.

Serviços expressos por meio de contratos web services

têm o potencial de evitar completamente a transformação,

objetivo-chave dos contratos de serviços padronizados.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Interoperabilidade de sistemas / Padrões XML, XSLT, UDDI, WSDL e Soap

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

Q61.

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

das linguagens de formatação de dados.

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

opcionais da linguagem deve ser maximizado para torná-la

versátil e adaptável.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Segurança no desenvolvimento / Práticas de programação segura e revisão de código

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

Q62.

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

subsequentes.

Constitui uma prática de programação segura o

estabelecimento do tempo de expiração de sessões com

base em uma estimativa não só do tempo de resposta, mas

também da velocidade da rede.



• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados / Técnicas de análise de desempenho e otimização de consultas SQL

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

Q63.

No que concerne a banco de dados, julgue os itens a seguir.

O resultado da consulta a seguir, que utiliza o operador

UNION, não elimina os registros duplicados entre as tabelas.

SELECT depto FROM emp

UNION

SELECT depto FROM depto;

•     CERTO

•     ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados / Sistemas de suporte a decisão e gestão de conteúdo

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

Q64.

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

se seguem.

Agrupar registros em grupos, de modo que os registros em um

grupo sejam semelhantes entre si e diferentes dos registros em

outros grupos é uma maneira de descrever conhecimento

descoberto durante processos de mineração de dados.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados / Arquitetura e aplicações de data warehousing, ETL e Olap

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

Q65.

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

se seguem.

Comparados aos bancos de dados transacionais, os data

warehouses são mais voláteis porque, para que se mantenham

consistentes, são atualizados em tempo real a cada atualização

que ocorrer em qualquer uma das bases originais de dados que

o componham.

• CERTO

• ERRADO



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

Desenvolvimento de Sistemas / Bancos de dados / Técnicas de modelagem e otimização de bases de dados multidimensionais

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

Q66.

Com relação aos conceitos de modelagem multidimensional de

dados para inteligência computacional, julgue os seguintes itens.

Diferentemente da estrutura relacional, a estrutura

multidimensional oferece baixa redundância de dados e suporte

a normalização até a segunda forma normal.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Portais corporativos / Arquitetura da informação, portlets e RSS

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

Q67.

No que se refere aos conceitos de usabilidade, comunicabilidade,

acessibilidade e navegabilidade, bem como à arquitetura da

informação, julgue os itens a seguir.

A escolha de ícones e nomes de links adequados ao contexto

simbólico do usuário aumenta a sua capacidade de

interpretação correta da interface e a sua comunicabilidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Desenvolvimento de Sistemas / Portais corporativos / Modelo de Acessibilidade do Governo Eletrônico

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

Q68.

Julgue os itens seguintes, que versam sobre o modelo de

acessibilidade proposto pelo Governo Eletrônico Brasileiro

(e-MAG).

Os elementos gráficos em primeiro plano devem possuir baixo

contraste com o plano de fundo de tal modo que não dificulte

a acessibilidade de cromodeficientes.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Redes de computadores / Endereçamento e protocolos da família TCP/IP

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

Q69.



A respeito de tecnologias, arquitetura, protocolos e serviços de

redes de comunicação locais e de longa distância, julgue os itens

subsequentes.

A utilização do IPv6 permite o controle do congestionamento

do tráfego por meio do campo prioridade; assim, se um de dois

datagramas consecutivos tiver de ser descartado em virtude do

congestionamento, será eliminado o datagrama assinalado com

prioridade de pacote menor.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Gerenciamento de redes TCP/IP / Arquitetura de gerenciamento, SMI, SNMP e MIB

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

Q70.

Julgue os próximos itens, relativos a protocolos utilizados em redes

de comunicação.

No protocolo SNMP, uma MIB define uma base de dados

que contém informações de gerenciamento relativas

aos dispositivos gerenciados.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Redes de longa distância / MPLS

Fonte: ADMINISTRADOR DE REDE / MEC / 2015 / CESPE

Q71.

Os algoritmos de roteamento têm forte influência no nível de

integração e disponibilidade das redes de computadores, visto que

sistemas mais robustos são capazes de, dinamicamente, selecionar

as melhores rotas e contornar possíveis falhas. Diante dessas informações, julgue os próximos itens, relativos a roteamento e

mecanismos de alta disponibilidade de redes.

Um roteador habilitado para MPLS otimiza o repasse dos

datagramas com base nos rótulos do cabeçalho MPLS, sem que

seja necessário processar o endereço de destino do cabeçalho

IP.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Redes sem fio / Padrões 802.11, protocolos 802.1x, EAP, WEP, WPA e WPA2

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

Q72.

Acerca de algoritmos e protocolos de segurança em redes wireless,

julgue os itens subsequentes.



O padrão WPA (wi-fi protected access) utiliza o conceito de

uma chave compartilhada (PSK) e o TKIP (temporal key

integrity protocol) para encriptação.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Segurança em redes de computadores / Prevenção e tratamento de incidentes

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

Q73.

No que se refere à segurança de servidores e aos sistemas

operacionais, julgue os itens subsecutivos.

Uma medida básica de blindagem, em um servidor, é a

desativação de serviços que não foram utilizados ou de

serviços que serão providos.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Segurança em redes de computadores / Dispositivos de segurança: firewalls, IDS, IPS, proxies, NAT e VPN

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

Q74.

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

Infraestrutura de TI / Segurança em redes de computadores / Tipos de ataques: spoofing, flood, DoS, DDoS, phishing

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

Q75.

Julgue os itens subsecutivos, referentes às noções de segurança da

informação.

Phishing é um tipo de fraude por meio da qual um golpista

tenta obter dados pessoais e financeiros de outro usuário da

Internet utilizando, por exemplo, páginas falsas de comércio

eletrônico e redes sociais, bem como mensagens eletrônicas

que contenham formulários de solicitações falsas de

recadastramento.

• CERTO

• ERRADO



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

Infraestrutura de TI / Segurança em redes de computadores / Malwares: vírus de computador, cavalo de troia, adware, spyware, backdoors, keylogger,

worms

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

Q76.

Atualmente as aplicações de computadores estão sujeitas a ameaças

que se apresentam de diferentes formas e com distintas

consequências para os sistemas. Com referência a esse assunto,

julgue os itens subsequentes.

Diferentemente dos cavalos de troia, os spywares têm a

finalidade de capturar informações em um computador, mas

sem o objetivo de dominar tal computador nem de corromper

o sistema.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Segurança em redes de computadores / Criptografia / Conceitos básicos e aplicações

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

Q77.

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

A decriptografia de dados por meio do algoritmo RC4

é realizada com sucesso se os dados tiverem sido

criptografados mediante o algoritmo AES (Advanced

Encryption Standard) e a mesma chave simétrica tiver sido

utilizada em ambos os algoritmos.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Segurança em redes de computadores / Criptografia / Protocolos criptográficos

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

Q78.

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

protocolos criptográficos e algoritmos, julgue os itens seguintes.

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

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

S-box.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Segurança em redes de computadores / Criptografia / Criptografia simétrica e assimétrica

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

Q79.



Acerca de criptografia simétrica e assimétrica, julgue os itens

a seguir.

Em criptografia simétrica, a mesma chave é utilizada no

processo de cifrar e decifrar a mensagem.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Segurança em redes de computadores / Criptografia / Principais algoritmos

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

Q80.

A respeito de emprego de tipos diferentes de algoritmos

criptográficos, julgue os próximos itens.

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

pública na qual nem todos os usuários são conhecidos, a

solução indicada é o uso de chave pública.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Segurança em redes de computadores / Criptografia / Assinatura e certificação digital

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

Q81.

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

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

utilizado para gerar assinaturas digitais.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Sistemas operacionais Windows e Linux / Conceitos básicos

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

Q82.

Julgue os seguintes itens, relativos ao diagnóstico de problemas em

estações de trabalho e à manutenção de computadores.

No Windows Vista, para se verificar se o adaptador de rede

está funcionando adequadamente, deve-se acessar,

sequencialmente, o Painel de Controle, a opção Gerenciador

de Dispositivos do Sistema de Manutenção e a opção

Adaptadores de rede.

• CERTO

• ERRADO

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



Infraestrutura de TI / Sistemas operacionais Windows e Linux / Noções de administração

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

Q83.

Julgue os itens subsequentes, acerca de becape.

No Linux, o Tape Archiver -tar cria cada arquivo

compactado separadamente, não sendo permitido que esse

arquivo contenha diretórios com outros arquivos.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Sistemas operacionais Windows e Linux / Serviços de diretório / Active Directory

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

Q84.

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

Infraestrutura de TI / Sistemas operacionais Windows e Linux / Serviços de diretório / LDAP

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

Q85.

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

julgue os itens que se seguem.

LDAP é um padrão aberto que facilita a manutenção e o

compartilhamento do gerenciamento de grandes volumes

de informação, definindo um padrão de acesso em um

diretório.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Sistemas operacionais Windows e Linux / Interoperabilidade

Fonte: GERENTE DE SEGURANçA / MEC / 2015 / CESPE

Q86.

A respeito da integração com ambiente UNIX, julgue os itens que

se seguem.



O SAMBA, conjunto de ferramentas que permite

a comunicação entre máquinas Linux e Windows, utiliza

os protocolos SMB (server message block) e CIFS (common

internet file system), sendo o lado servidor do SMB

implementado em hosts Linux.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / CloudComputing

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

Q87.

Julgue os itens subsecutivos, relacionados aos aspectos

fundamentais de arquitetura e desenvolvimento em nuvem.

No desenvolvimento de software para ambientes em nuvem, o

serviço de backend refere-se aos componentes de

processamento, servidores e armazenadores de dados

oferecidos pela própria nuvem.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Virtualização

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

Q88.

Julgue os itens a seguir, a respeito do gerenciamento de servidores

Windows e Linux.

O Xen 4.5 permite criar máquinas virtuais em ambientes

NUMA (non uniform memory access). No entanto, nesse tipo

de arquitetura, o sysadmin não pode determinar um conjunto

de máquinas físicas em que o Xen deva executar suas máquinas

virtuais. Isso ocorre, entre outros motivos, porque cabe

unicamente ao hypervisor calcular e determinar os tempos de

acesso à memória em relação à distância relativa entre a CPU

específica e a área de memória física mais próxima.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Servidores de aplicação JEE

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

Q89.

Com relação à administração de servidores web, julgue os itens

a seguir.

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

para o desenvolvimento de páginas JSP. Para serem utilizadas 

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



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

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Topologia típica de ambientes com alta disponibilidade e escalabilidade

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

Q90.

Julgue os itens a seguir, relativos às tecnologias e às arquiteturas

de data center.

Em um data center, não deve haver janelas voltadas para

ambiente externo.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Balanceamento de carga, fail-over e replicação de estado

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

Q91.

No que se refere à tipologia de ambientes com alta disponibilidade

e escalabilidade para a estruturação de ambientes computacionais,

julgue os itens subsequentes.

Balanceamento de carga é um tipo de cluster cuja função

é manter o sistema em plena condição de funcionamento por

longo período de tempo.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Sistemas gerenciadores de bancos de dados

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

Q92.

Julgue os itens a seguir, a respeito de banco de dados, organização

de arquivos, métodos de acesso e banco de dados textuais.

Ao executar consultas aninhadas, os bancos de dados SQL

Server e DB2 utilizam avaliação correlacionada para eliminar

as correlações, sem considerarem como opção o nivelamento

das consultas aninhadas ou a utilização de técnicas de reescrita.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Tecnologias e arquitetura de Datacenter / Serviços de armazenamento, padrões de disco e de interfaces

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO II - ANáLISE DE SUPORTE / TJ/ES / 2011 / CESPE



Q93.

A infraestrutura de redes de computadores de determinado

tribunal apresenta topologia em anel, arquitetura token ring no

padrão IEEE 802.5 e cabeamento do tipo cabo coaxial. Essa rede

necessita ser modificada, com a aquisição e instalação de novos

dispositivos de redes, switches e hubs, a fim de apresentar as

características seguintes:

I velocidade de 1 Gbps em determinados segmentos de rede;

II rede wireless para visitantes e para equipamentos cadastrados

de servidores;

III serviços de voz e vídeo sobre IP;

IV segmento na rede interna exclusivamente para gerenciamento

e armazenamento de dados em massa;

V segurança em alguns serviços disponibilizados no sítio do

tribunal;

VI serviço de diretórios na rede interna.

Tendo como referência inicial a situação acima descrita, julgue os

itens a seguir.

O iSCSI (Internet SCSI) é um protocolo usado para transportar

pacotes SCSI sobre uma rede IP. Em uma SAN (storage area

networks), o RMON (remote network monitoring)

complementa o iSCSI, sincronizando os comandos SCSI

enviados pelas estações aos dispositivos de armazenamento

de massa. A sincronização é feita por meio dos switches

interligados a esse tipo rede, geralmente conectados por meio

de fibre channel.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Tecnologias e arquitetura de Datacenter / RAID. Tecnologias de armazenamento DAS, NAS e SAN

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

Q94.

Acerca do armazenamento de dados e das redes fibre channel SAN,

julgue o item a seguir.

Na configuração estática de zoneamento, a zona é designada ao

dispositivo, o que facilita a mobilidade dos dispositivos entre

as portas, caso isso se faça necessário.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Tecnologias e arquitetura de Datacenter / Tecnologias de backup

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

Q95.

Acerca de políticas de becape e recuperação de dados, julgue

o próximo item.

Situação hipotética: Uma organização realiza becape 

completo a cada 180 dias, becape incremental a cada 7 dias 

e realiza testes de recuperação total dos dados com restauração 

real do último becape a cada 45 dias. O último becape



completo ocorreu há 64 dias e o último teste de recuperação 

total foi bem-sucedido. Assertiva: Nessa situação, se ocorrer, 

hoje, um desastre com o sistema de armazenamento, 

a organização poderá garantir, para efeitos de auditoria, que 

terá certeza de recuperar e restaurar os dados armazenados em 

becape até a data de 19 dias atrás.

• CERTO

• ERRADO

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

Infraestrutura de TI / Tecnologias e arquitetura de Datacenter / Deduplicação

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

Q96.

Considerando que um computador de um analista de TI do STJ

tenha desligado inesperadamente quando ele estava atualizando o

arquivo c:\dados\planilha.txt, julgue os itens que se seguem,

acerca dos conceitos de sistemas de arquivos e tecnologias de

backup.

Se esse analista utilizar dois discos externos, DE1 e DE2, para

realizar backups de seus dados, de forma que DE1 contenha

todos os dados e DE2 seja utilizado com o recurso de

deduplicação, ele conseguirá recuperar todos os seus dados a

partir de DE2 caso os dados em DE1 sejam perdidos.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Gestão de segurança da informação / Norma NBR ISO/IEC 27001

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

Q97.

À luz da norma NBR ISO/IEC 27001:2006, julgue os itens

subsecutivos, referentes à gestão de sistemas de informação.

Todo documento requerido pelo sistema de gestão de

segurança da informação (SGSI) precisa ter identificação

e controle de versão de alteração, de modo que as diversas

versões fiquem disponíveis nos locais de uso, sem que nada

seja descartado.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Gestão de segurança da informação / Norma NBR ISO/IEC 27002

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

Q98.

A respeito de segurança da informação, julgue os itens seguintes de

acordo com a norma NBR ISO/IEC 17799.



Deve haver um proprietário responsável tanto pela aplicação

inventariada quanto pelos ativos a ela associados.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Gestão de riscos e continuidade de negócio / Norma NBR ISO/IEC 15999

Fonte: GERENTE DE PROJETOS / MEC / 2015 / CESPE

Q99.

Acerca das normas ISO/IEC 15999-1 e ISO/IEC 15999-2, julgue os

próximos itens.

A norma ISO/IEC 15999-2 especifica os requisitos para

planejar, estabelecer, implementar, operar, monitorar, analisar

criticamente, exercitar, manter e melhorar o sistema de

gerenciamento da continuidade de negócios (SGCN)

documentado dentro do contexto dos riscos de negócios de

toda a organização.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Gestão de riscos e continuidade de negócio / Norma NBR ISO/IEC 27005

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

Q100.

À luz da NBR ISO/IEC 27005:2011, que dispõe diretrizes para o

processo de gestão de riscos de segurança da informação (GRSI),

julgue os itens a seguir.

Durante o processo de GRSI, é importante que os riscos, bem

como a forma com que se pretende tratá-los, sejam

comunicados ao pessoal das áreas operacionais e aos devidos

gestores.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Gerenciamento de projetos – PMBOK 5ª edição

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

Q101.

A respeito do processo de desenvolvimento de sistemas e das fases

dos projetos, julgue os itens a seguir.

O gerente funcional e o gerente de projetos têm papéis

diferentes na organização: o primeiro é responsável por

supervisionar o gerenciamento de uma das áreas da empresa,

e o segundo busca atingir os objetivos de um projeto

específico.

• CERTO



• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Gerenciamento de serviços – ITIL v3 / Conceitos básicos e objetivos

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

Q102.

Em relação aos processos e às fases do ciclo de vida da biblioteca

de gerenciamento de projetos ITIL, versão 3, julgue os itens a

seguir.

Após a investigação e detecção da origem de um problema, o

processo de gerenciamento de incidentes deve ser focado na

proposição de uma solução rápida, que pode ser uma solução

de contorno.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Gerenciamento de serviços – ITIL v3 / Processos e funções de estratégia, desenho, transição e operação de serviços

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

Q103.

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

das linguagens de formatação de dados.

Na Estratégia de Serviço do ITIL 3, está incluída a garantia de

que a organização esteja preparada para lidar com os custos

e os riscos associados à sua carteira de serviços e apta para

a efetividade operacional.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Governança de TI – COBIT 5

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

Q104.

Acerca de gerenciamento de projetos, julgue os itens subsecutivos

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

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

diferenciadas, visto que encontram-se em níveis e domínios

distintos; para não haver superposição e sombreamento dos

objetivos, o modelo restringe a ocorrência de interação entre

as atividades desses domínios.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão e Governança de TI / Qualidade de software – CMMI 1.2 / Conceitos básicos e objetivos



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

Q105.

No que se refere ao CMMI, julgue os próximos itens.

Uma das limitações associadas à adoção do CMMI consiste na

necessidade de especialistas altamente capacitados cuja única

função seja promover a melhoria dos processos da empresa,

o que aumenta muito o custo de implementação e manutenção

do nível CMMI.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q106.

Julgue os próximos itens, relativos ao CMMI, ao MPS.BR e a

engenharia de requisitos.

De acordo com o CMMI, o uso da representação contínua

permite que a organização atinja níveis de maturidade.

Por outro lado, o uso da representação por estágios permite

que a organização atinja níveis de capacidade.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q107.

No que se refere ao CMMI, julgue os próximos itens.

Para obter um dos níveis do CMMI, grandes organizações

devem ser avaliadas em sua totalidade, desde o nível mais

baixo (como o nível de laboratório, por exemplo) até o nível

mais alto, o que legitima a qualidade da organização.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Fonte: TéCNICO CIENTíFICO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - GOVERNANçA EM TI / BASA / 2012 / CESPE

Q108.

Acerca de categorias e áreas de processo do CMMI, julgue os itens

que se seguem.

Estabelecer e manter planos que definam as atividades dos 

projetos, envolvendo a elaboração de estimativas, o



estabelecimento do nível adequado de interação com os grupos 

envolvidos e a obtenção de compromissos é objetivo da área 

de processo Planejamento do Projeto da categoria Gestão do Projeto.

• CERTO

• ERRADO

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