
Português / Compreensão e interpretação de textos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q1.

Revolução

Notícias de homens processados nos Estados Unidos por assédio sexual quando só o que fizeram foi uma gracinha ou um

gesto são vistas aqui como muito escândalo por pouca coisa e mais uma prova da hipocrisia americana em matéria de sexo. A

hipocrisia existe, mas o aparente exagero tem a ver com a luta da mulher americana para mudar um quadro de pressupostos e tabus

tão machistas lá quanto em qualquer país latino, e que só nos parece exagerada porque ainda não chegou aqui com a mesma força.

As mulheres americanas não estão mais para brincadeira, em nenhum sentido.

A definição de estupro é a grande questão atual. Discute-se, por exemplo, o que chamam de date rape, que não é o ataque

sexual de um estranho ou sexo à força, mas o programa entre namorados ou conhecidos que acaba em sexo com o consentimento

relutante da mulher. Ou seja, sedução também pode ser estupro. Isso não é apenas uma novidade, é uma revolução. O homem que

se criou convencido de que a mulher resiste apenas para não parecer “fácil” não está preparado para aceitar que a insistência, a

promessa e a chantagem sentimental ou profissional são etapas numa escalada em que o uso da força, se tudo o mais falhar, está

implícito. E que muitas vezes ele está estuprando quem pensava estar convencionalmente conquistando. No dia em que o homem

brasileiro aceitar isso, a revolução estará feita e só teremos de dar graças a Deus por ela não ser retroativa.

A verdadeira questão para as mulheres americanas é que o homem pode recorrer a tudo na sociedade − desde a moral

dominante até as estruturas corporativas e de poder − para seduzi-las, que toda essa civilização é no fundo um álibi montado para o

estupro, e que elas só contam com um “não” desacreditado para se defender. Estão certas.

(VERISSIMO, Luis Fernando. Sexo na cabeça. Rio de Janeiro: Objetiva, 2002, p. 143)

Entre os graves equívocos que podem se incluir na relação entre um homem e uma mulher destaca-se, no texto,

• A) a natural subserviência que a mulher prefere demonstrar a seu parceiro violento, em vez de confrontá-lo.

• B) a falta da discriminação masculina entre o que seja uma demonstração de amor e uma iniciativa intimidadora.

• C) o exagero de se avaliar como violentas algumas iniciativas masculinas tão somente carinhosas.

• D) o fato de a moral dominante classificar como hipócrita toda e qualquer iniciativa amorosa do homem machista.

• E) o fato de a mulher relutante tomar como amorosa a violência da sedução a que se atira seu namorado.
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Português / Tipologia textual

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DPE/RR / 2015 / FCC

Q2.

Por volta de 1968, impressionado com a quantidade de 

bois que Guimarães Rosa conduzia do pasto ao sonho, julguei 

que o bom mineiro não ficaria chateado comigo se usasse um 

deles num poema cabuloso que estava precisando de um boi, 

só um boi. 

Mas por que diabos um poema panfletário de um cara de 

vinte anos de idade, que morava num bairro inteiramente urba- 

nizado, iria precisar de um boi? Não podia então ter pensado 

naqueles bois que puxavam as grandes carroças de lixo que 

chegara a ver em sua infância? O fato é que na época eu 

estava lendo toda a obra publicada de Guimarães Rosa, e isso 

influiu direto na minha escolha. Tudo bem, mas onde o boi ia 

entrar no poema? Digo mal; um bom poeta é de fato capaz de 

colocar o que bem entenda dentro dos seus versos. Mas você 

disse que era um poema panfletário; o que é que um boi pode 

fazer num poema panfletário? 

Vamos, confesse. Confesso. Eu queria um boi perdido 

no asfalto; sei que era exatamente isso o que eu queria; queria 

que a minha namorada visse que eu seria capaz de pegar um 

boi de Guimarães Rosa e desfilar sua solidão bovina num 

mundo completamente estranho para ele, sangrando a língua 

sem encontrar senão o chão duro e escaldante, perplexo diante 

dos homens de cabeça baixa, desviando-se dos bêbados e dos 

carros, sem saber muito bem onde ele entrava nessa história 

toda de opressores e oprimidos; no fundo, dentro do meu egoís- 

mo libertador, eu queria um boi poema concreto no asfalto, para



que minha impotência diante dos donos do poder se configu- 

rasse no berro imenso desse boi de literatura, e o meu coração, 

ou minha índole, ficasse para sempre marcado por esse po- 

deroso símbolo de resistência. 

Fez muito sucesso, entre os colegas, o meu boi no as- 

falto; sei até onde está o velho caderno com o velho poema. 

Mas não vou pegá-lo − o poema já foi reescrito várias vezes em 

outros poemas; e o meu boi no asfalto ainda me enche de luz, 

transformado em minha própria estrela.

(Adaptado de: GUERRA, Luiz, "Boi no Asfalto", Disponível em:

www.recantodasletras.com.br. Acessado em: 29/10/2015)

Com respeito ao gênero, é correto afirmar que o texto

acima é

• A) um poema em prosa, visto que se pauta pelo uso

recorrente de metáforas e de linguagem melodiosa.

• B) uma crônica, por trazer reflexão sobre um momento

histórico com uso de linguagem coloquial.

• C) um conto, por trazer um enredo sucinto, cuja ação,

com início, meio e fim, ocorre em uma realidade

fabulística.

• D) uma crônica, por dar voz a animais, inseridos em

uma ambientação puramente ficcional.

• E) um conto, por inserir, no relato imaginário de um boi,

elementos da vida particular do autor.
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Português / Ortografia oficial

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q3.

Era uma vez...

As crianças de hoje parecem nascer já familiarizadas com todas as engenhocas eletrônicas que estarão no centro de suas

vidas. Jogos, internet, e-mails, músicas, textos, fotos, tudo está à disposição à qualquer hora do dia e da noite, ao alcance dos dedos.

Era de se esperar que um velho recurso para se entreter e ensinar crianças como adultos − contar histórias − estivesse vencido, morto

e enterrado. Ledo engano. Não é incomum que meninos abandonem subitamente sua conexão digital para ouvirem da viva voz de

alguém uma história anunciada pela vetusta entrada do “Era uma vez...”.

Nas narrativas orais − talvez o mais antigo e proveitoso deleite da nossa civilização – a presença do narrador faz toda a

diferença. As inflexões da voz, os gestos, os trejeitos faciais, os silêncios estratégicos, o ritmo das palavras – tudo é vivo, sensível e

vibrante. A conexão se estabelece diretamente entre pessoas de carne e osso, a situação é única e os momentos decorrem em

tempo real e bem marcado. O ouvinte sente que o narrador se interessa por sua escuta, o narrador sabe-se valorizado pela atenção

de quem o ouve, a narrativa os une como num caloroso laço de vozes e de palavras.

As histórias clássicas ganham novo sabor a cada modo de contar, na arte de cada intérprete. Não é isso, também, o que se

busca num teatro? Nas narrações, as palavras suscitam imagens íntimas em quem as ouve, e esse ouvinte pode, se quiser,

interromper o narrador para esclarecer um detalhe, emitir um juízo ou simplesmente uma interjeição. Havendo vários ouvintes, for-

ma-se uma roda viva, uma cadeia de atenções que dá ainda mais corpo à história narrada. Nesses momentos, é como se o fogo das

nossas primitivas cavernas se acendesse, para que em volta dele todos comungássemos o encanto e a magia que está em contar e

ouvir histórias. Na época da informática, a voz milenar dos narradores parece se fazer atual e eterna.

(Demócrito Serapião, inédito)

Atente para esta sequência de frases que compõem um período do texto: 

 

 

 

I. O ouvinte sente que o narrador se interessa por sua escuta, 

 

 

II. o narrador sabe-se valorizado pela atenção de quem o ouve, 

 

 

III. a narrativa os une como num caloroso laço de vozes e de palavras. 



 

 

Não se altera o sentido do período acima introduzindo-se as frases II e III, respectivamente, com as seguintes expressões:

• A) uma vez que − ainda que

• B) ao passo que − por conseguinte

• C) desde que − mesmo que

• D) conquanto − porquanto

• E) portanto − entretanto
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Português / Acentuação gráfica

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

Q4.

Entre as frases que seguem, a única correta é:

• A) Ele se esqueceu de que?

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

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

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

• E) Não sei por que ele mereceria minha consideração.
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Português / Homônimos e parônimos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/PE / 2011 / FCC

Q5.

Meu avô Costa Ribeiro morava na Rua da União, bairro

da Boa Vista. Nos meses de verão, saíamos para um arrabalde

mais afastado do bulício da Cidade, quase sempre Monteiro ou

Caxangá. Para a delícia dos banhos de rio no Capiberibe. Em

Caxangá, no chamado Sertãozinho, a casa de meu avô era a

última à esquerda. Ali acabava a estrada e começava o mato,

com os seus sabiás, as suas cobras e os seus tatus. Atrás de

casa, na funda ribanceira, corria o rio, à cuja beira se especava

o banheiro de palha. Uma manhã, acordei ouvindo falar de

cheia. Talvez tivéssemos que voltar para o Recife, as águas

tinham subido muito durante a noite, o banheiro tinha sido

levado. Corri para a beira do rio. Fiquei siderado diante da

violência fluvial barrenta. Puseram-me de guarda ao monstro,

marcando com toquinhos de pau o progresso das águas no

quintal. Estas subiam incessantemente e em pouco já

ameaçavam a casa. Às primeiras horas da tarde, abandonamos

o Sertãozinho. Enquanto esperávamos o trem na Estação de

Caxangá, fomos dar uma espiada ao rio à entrada da ponte. Foi

aí que vi passar o boi morto. Foi aí que vi uns caboclos em

jangadas amarradas aos pegões da ponte lutarem contra a

força da corrente, procurando salvar o que passava boiando

sobre as águas. Eu não acabava de crer que o riozinho manso

onde eu me banhava sem medo todos os dias se pudesse

converter naquele caudal furioso de águas sujas. No dia

seguinte, soubemos que tínhamos saído a tempo. Caxangá

estava inundada, as águas haviam invadido a igreja ...

(Manuel Bandeira. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro:

Nova Aguilar, 1993, v. único, p. 692)

O par grifado que constitui exemplo de parônimos está em:

• A) No espaço de uma noite, o rio havia transbordado e inundado o quintal da casa. Pela manhã, foi possível constatar a força destrutiva das águas.



• B) O rio se convertera em um caudaloso fluxo de águas sujas. O menino se assustou com a violência barrenta das águas.

• C) Famílias eminentes podiam ir para o campo, fugindo do bulício da cidade. Eram iminentes os riscos causados pela inundação das águas barrentas do rio.

• D) Era urgente a necessidade de obras para a contenção do rio. Havia heroísmo na concentração dos homens que lutavam contra a corrente.

• E) No pomar atrás da casa havia frutas, entre elas, mangas e cajus. Em mangas de camisa, homens tentavam salvar o que as águas levavam.
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Português / Classes de palavras

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q6.

O que é assinatura digital?

A assinatura digital é uma modalidade de assinatura

eletrônica, resultado de uma operação matemática que utiliza

algoritmos de criptografia assimétrica e permite aferir, com

segurança, a origem e a integridade do documento.

A assinatura digital fica de tal modo vinculada ao

documento eletrônico “subscrito” que, ante a menor alteração

neste, a assinatura se torna inválida. A técnica permite não só

verificar a autoria do documento, como estabelece também uma

“imutabilidade lógica” de seu conteúdo, pois qualquer alteração

do documento, como por exemplo a inserção de mais um

espaço entre duas palavras, invalida a assinatura.

Necessário distinguir assinatura digital da assinatura

digitalizada. A assinatura digitalizada é a reprodução da

assinatura autógrafa como imagem por um equipamento tipo

scanner. Ela não garante a autoria e integridade do documento

eletrônico, porquanto não existe uma associação inequívoca

entre o subscritor e o texto digitalizado, uma vez que ela pode

ser facilmente copiada e inserida em outro documento.

(Disponível em: http://portal.trt23.jus.br/ecmdemo/public/trt23/In-

formese/assinaturaDigital. Acesso em: 02.12.2015)

O pronome está empregado corretamente na seguinte

frase redigida a partir do texto:

• A) A técnica da assinatura digital permite proteger documentos, porque os atribui uma espécie de código

inviolável.

• B) O documento com assinatura digital recebe uma

criptografia assimétrica, conferindo-lhe uma “imutabilidade lógica”.

• C) Uma maneira de deixar o documento eletrônico mais

seguro contra fraudes é acrescentá-lo uma assinatura digital.

• D) Os algoritmos usados na assinatura digital de documentos lhes tornam mais confiáveis, pois evitam a

adulteração.

• E) A inserção de mais um espaço em um documento

com assinatura digital pode invalidar-lhe definitivamente.
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Português / Vozes do verbo

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q7.

Revolução

Notícias de homens processados nos Estados Unidos por assédio sexual quando só o que fizeram foi uma gracinha ou um 

gesto são vistas aqui como muito escândalo por pouca coisa e mais uma prova da hipocrisia americana em matéria de sexo. A 

hipocrisia existe, mas o aparente exagero tem a ver com a luta da mulher americana para mudar um quadro de pressupostos e tabus 

tão machistas lá quanto em qualquer país latino, e que só nos parece exagerada porque ainda não chegou aqui com a mesma força. 

As mulheres americanas não estão mais para brincadeira, em nenhum sentido. 

A definição de estupro é a grande questão atual. Discute-se, por exemplo, o que chamam de date rape, que não é o ataque 

sexual de um estranho ou sexo à força, mas o programa entre namorados ou conhecidos que acaba em sexo com o consentimento



relutante da mulher. Ou seja, sedução também pode ser estupro. Isso não é apenas uma novidade, é uma revolução. O homem que 

se criou convencido de que a mulher resiste apenas para não parecer “fácil” não está preparado para aceitar que a insistência, a 

promessa e a chantagem sentimental ou profissional são etapas numa escalada em que o uso da força, se tudo o mais falhar, está 

implícito. E que muitas vezes ele está estuprando quem pensava estar convencionalmente conquistando. No dia em que o homem 

brasileiro aceitar isso, a revolução estará feita e só teremos de dar graças a Deus por ela não ser retroativa. 

A verdadeira questão para as mulheres americanas é que o homem pode recorrer a tudo na sociedade − desde a moral 

dominante até as estruturas corporativas e de poder − para seduzi-las, que toda essa civilização é no fundo um álibi montado para o 

estupro, e que elas só contam com um “não” desacreditado para se defender. Estão certas.

(VERISSIMO, Luis Fernando. Sexo na cabeça. Rio de Janeiro: Objetiva, 2002, p. 143)

A transposição de uma frase na voz ativa para sua exata correspondente na voz passiva ocorre em:

• A) As mulheres passaram a reagir contra a prática do assédio sexual = A prática do assédio sexual passou a ser objeto de

reação das mulheres.

• B) A reação das mulheres traduz a intensidade de sua revolta = A reação das mulheres será traduzida pela intensidade de

sua revolta.

• C) São históricos os preconceitos que vêm vitimando as mulheres = As mulheres teriam sido vitimadas por preconceitos

históricos.

• D) Os machistas vêm seduzindo as mulheres com a complacência da sociedade = As mulheres vêm sendo seduzidas pelos

machistas com a complacência da sociedade.

• E) Promessas e chantagens empregam os machistas em seu processo de sedução = Os machistas têm empregado promessas e chantagens em seu

processo de sedução.

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

Português / Pronomes: emprego, colocação e formas de tratamento

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 9ª / 2015 / FCC

Q8.

#PARTIU VIVER?

Sabe o que eu mais acho incrível nas redes sociais?

Como as pessoas acabam se tornando diferentes do que são.

Diferentes mesmo. Todo mundo é bonito, sai de casa

maquiado, com o cabelo certinho, come um prato digno de chef

e leva essa vida de comercial de margarina. Eu tenho perfil em

quase tudo o que é rede, mas também tenho uma teoria que

funciona, pra mim pelo menos: quanto mais ativo você está na

internet, mais chato está seu dia a dia. Sério, eu acredito nisso.

Boa parte das pessoas, nas redes sociais, vive a vida

que queria viver. Dá a impressão de que a internet se

transformou em um trailer do seu dia a dia. Mas qualquer trailer

no cinema parece interessante. Mais do que o filme em si. É só

editar e apagar os defeitinhos com um filtro poderoso.

Eu mesma não vou curtir sair com o cabelo arrepiado em

foto, o problema é acreditar que a vida alheia é assim, 100%

irretocável e divertida. Qualquer pessoa viva experimenta

momentos de tristeza, tédio, preguiça, falta de inspiração,

comida feia no prato, cabelo rebelde, olheira, dúvida sobre um

tema... Supernormal não ser perfeito, não ter uma opinião

formada sobre algo. Anormal mesmo é essa vida plástica que a

gente nota pelo Snapchat, Facebook e Instagram.

(Adaptado de Scherma, Mariana, 01/10/2015. Disponível em:

<www.cronicadodia.com.br/2015/10/partiu-viver-mariana-scher-

ma.html>. Acessado em: 01/10/2015)

A colocação pronominal está correta em:

• A) As pessoas têm dedicado-se a compartilhar fotos de

várias situações.

• B) Ela repara como tornam-se diferentes algumas pessoas nas redes sociais.

• C) A autora parece incomodar-se com algumas postagens nas redes sociais.

• D) Há vários recursos digitais que prestam-se a corrigir

os defeitos das imagens.



• E) Atualmente, as pessoas sempre lembram-se de

sorrir ao serem fotografadas.
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Português / Emprego do sinal indicativo de crase

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 4ª / 2015 / FCC

Q9.

Escrever sobre as mulheres do Sul não significa traçar um perfil único que as identifique e as diferencie das outras mulheres do

restante do país. No Sul encontramos diferentes perfis femininos nos diversos períodos históricos: mulheres oriundas de etnias e

classes sociais várias.

[...]

A idealização das mulheres em seus papéis familiares é muito semelhante àquelas idealizações divulgadas no final do século

XVIII e início do século XX nos grandes centros europeus. Nas cidades do Sul, imagens idealizadas foram frequentes a partir da

segunda metade do século XIX, durante a formação das elites nos centros urbanos.

O crescimento das áreas urbanas, em meados do século XIX, foi impulsionado com a inclusão da região no comércio agrário-

exportador brasileiro como subsidiária, ou seja, como fornecedora de alimentos para o mercado interno. Os altos preços do café no

mercado externo e a destinação da mão de obra escrava para a produção cafeeira provocaram o aumento da procura por alimentos e

a consequente elevação de preços. Esse fato propiciou o surgimento de um novo grupo de pessoas mais abastadas nos centros

urbanos da região Sul.

Em cada capital do Sul, esses grupos assumiram configurações diferentes. [...]

Num futuro próximo, esses grupos iriam promover os jornais responsáveis pela divulgação de modelos de comportamento,

especialmente para as mulheres. Os jornais pareciam veicular um projeto civilizador com pretensão de construir novos homens e

mulheres, divulgando imagens idealizadas para ambos os sexos. [...]

Embora os jornais sulistas reproduzissem estereótipos existentes há séculos, faziam-no em um contexto específico,

respondendo a uma conjuntura determinada, na qual a demonstração de distinção e a exposição de um certo verniz social implicavam

em moldar as mulheres de uma determinada classe. Nas imagens dos jornais das cidades do Sul, e provavelmente em outras cidades

do restante do país, as mães seriam responsáveis pelo progresso e a civilização, pois eram consideradas criadoras e educadoras das

novas gerações.

(Adaptado de: PEDRO, J. M. Mulheres do Sul. In: DEL PRIORE, M. (org.). História das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto,

2012, p. 278-282)

A idealização das mulheres em seus papéis familiares é muito semelhante àquelas idealizações divulgadas no final do século

XVIII e início do século XX nos grandes centros europeus.

Mantém-se a correção no emprego do sinal indicativo de crase se o segmento grifado na frase acima for substituído por:

• A) à uma determinada idealização divulgada.

• B) à cada uma das idealizações divulgadas.

• C) à algumas idealizações divulgadas.

• D) à típica idealização divulgada.

• E) à qualquer das idealizações divulgadas.
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Português / Sintaxe da oração e do período

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q10.

O processo impregnado de complexidade, ao qual se 

sobrepõem ideias de avanço ou expansão intensamente ideolo- 

gizadas, e que convencionamos chamar pelo nome de progres- 

so, tem, dentre outros, um atributo característico: tornar a 

organização da vida cada vez mais tortuosa, ao invés de simpli- 

ficá-la. Progredir é, em certos casos, sinônimo de complicar. Os 

aparelhos, os sinais, as linguagens e os sons gradativamente 

incorporados à vida consomem a atenção, os gestos, a capa- 

cidade de entender. Além disso, do manual de instruções de um 

aparelho eletrônico à numeração das linhas de ônibus, passan- 

do pelo desenho das vias urbanas, pelos impostos escorchan-



tes e pelas regras que somos obrigados a obedecer – inclusive 

nos atos mais simples, como o de andar a pé −, há uma evi- 

dente arbitrariedade, às vezes melíflua, às vezes violenta, que 

se insinua no cotidiano. 

Não há espaço melhor para averiguarmos as informa- 

ções acima do que os principais centros urbanos. Na opinião do 

geógrafo Milton Santos, um marxista romântico, “a cidade é o 

lugar em que o mundo se move mais; e os homens também. A 

co-presença ensina aos homens a diferença. Por isso, a cidade 

é o lugar da educação e da reeducação. Quanto maior a cidade, 

mais numeroso e significativo o movimento, mais vasta e densa 

a co-presença e também maiores as lições de aprendizado”. 

Essa linha de pensamento, contudo, não é seguida por 

nós, os realistas, entre os quais se inclui o narrador de O silen- 

ceiro, escrito pelo argentino Antonio di Benedetto. Para nós, o 

progresso transformou as cidades em confusas aglomerações, 

nas quais a opressão viceja. O narrador-personagem do roman- 

ce de Di Benedetto anseia desesperadamente pelo silêncio. Os 

barulhos, elementos inextricáveis da cidade, intrometem-se no 

cotidiano desse homem, ganhando existência própria. E a pró- 

pria espera do barulho, sua antevisão, a certeza de que ele se 

repetirá, despedaça o narrador. À medida que o barulho deixa 

de ser exceção para se tornar a norma irrevogável, fracassam 

todas as soluções possíveis. 

A cidade conspira contra o homem. As derivações da 

tecnologia fugiram, há muito, do nosso controle.

(Adaptado de: GURGEL, Rodrigo. Crítica, literatura e narrato-

fobia. Campinas, Vide Editorial, 2015, p. 121-125)

E a própria espera do barulho (...) despedaça o narrador.

O verbo que possui, no contexto, o mesmo tipo de complemento do grifado acima está em:

• A) Por isso, a cidade é o lugar da educação...

• B) ... nas quais a opressão viceja.

• C) ... anseia desesperadamente pelo silêncio.

• D) ... há uma evidente arbitrariedade...

• E) ... fracassam todas as soluções possíveis.
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Q11.

Era uma vez...

As crianças de hoje parecem nascer já familiarizadas com todas as engenhocas eletrônicas que estarão no centro de suas

vidas. Jogos, internet, e-mails, músicas, textos, fotos, tudo está à disposição à qualquer hora do dia e da noite, ao alcance dos dedos.

Era de se esperar que um velho recurso para se entreter e ensinar crianças como adultos − contar histórias − estivesse vencido, morto

e enterrado. Ledo engano. Não é incomum que meninos abandonem subitamente sua conexão digital para ouvirem da viva voz de

alguém uma história anunciada pela vetusta entrada do “Era uma vez...”.

Nas narrativas orais − talvez o mais antigo e proveitoso deleite da nossa civilização – a presença do narrador faz toda a

diferença. As inflexões da voz, os gestos, os trejeitos faciais, os silêncios estratégicos, o ritmo das palavras – tudo é vivo, sensível e

vibrante. A conexão se estabelece diretamente entre pessoas de carne e osso, a situação é única e os momentos decorrem em

tempo real e bem marcado. O ouvinte sente que o narrador se interessa por sua escuta, o narrador sabe-se valorizado pela atenção

de quem o ouve, a narrativa os une como num caloroso laço de vozes e de palavras.

As histórias clássicas ganham novo sabor a cada modo de contar, na arte de cada intérprete. Não é isso, também, o que se

busca num teatro? Nas narrações, as palavras suscitam imagens íntimas em quem as ouve, e esse ouvinte pode, se quiser,

interromper o narrador para esclarecer um detalhe, emitir um juízo ou simplesmente uma interjeição. Havendo vários ouvintes, for-

ma-se uma roda viva, uma cadeia de atenções que dá ainda mais corpo à história narrada. Nesses momentos, é como se o fogo das

nossas primitivas cavernas se acendesse, para que em volta dele todos comungássemos o encanto e a magia que está em contar e

ouvir histórias. Na época da informática, a voz milenar dos narradores parece se fazer atual e eterna.



(Demócrito Serapião, inédito)

Atente para as seguintes frases:

I. Ele ama os joguinhos eletrônicos, que vê como desafios.

II. Ele se vicia em joguinhos eletrônicos, independentemente do grau de dificuldade que ofereçam.

III. Ele sente especial atração pelos joguinhos eletrônicos difíceis, nos quais vem se aprimorando.

A supressão da vírgula altera o sentido do que está APENAS em

• A) I.

• B) I e II.

• C) I e III.

• D) II e III.

• E) III.
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Q12.

Revolução

Notícias de homens processados nos Estados Unidos por assédio sexual quando só o que fizeram foi uma gracinha ou um

gesto são vistas aqui como muito escândalo por pouca coisa e mais uma prova da hipocrisia americana em matéria de sexo. A

hipocrisia existe, mas o aparente exagero tem a ver com a luta da mulher americana para mudar um quadro de pressupostos e tabus

tão machistas lá quanto em qualquer país latino, e que só nos parece exagerada porque ainda não chegou aqui com a mesma força.

As mulheres americanas não estão mais para brincadeira, em nenhum sentido.

A definição de estupro é a grande questão atual. Discute-se, por exemplo, o que chamam de date rape, que não é o ataque

sexual de um estranho ou sexo à força, mas o programa entre namorados ou conhecidos que acaba em sexo com o consentimento

relutante da mulher. Ou seja, sedução também pode ser estupro. Isso não é apenas uma novidade, é uma revolução. O homem que

se criou convencido de que a mulher resiste apenas para não parecer “fácil” não está preparado para aceitar que a insistência, a

promessa e a chantagem sentimental ou profissional são etapas numa escalada em que o uso da força, se tudo o mais falhar, está

implícito. E que muitas vezes ele está estuprando quem pensava estar convencionalmente conquistando. No dia em que o homem

brasileiro aceitar isso, a revolução estará feita e só teremos de dar graças a Deus por ela não ser retroativa.

A verdadeira questão para as mulheres americanas é que o homem pode recorrer a tudo na sociedade − desde a moral

dominante até as estruturas corporativas e de poder − para seduzi-las, que toda essa civilização é no fundo um álibi montado para o

estupro, e que elas só contam com um “não” desacreditado para se defender. Estão certas.

(VERISSIMO, Luis Fernando. Sexo na cabeça. Rio de Janeiro: Objetiva, 2002, p. 143)

As exigências quanto à concordância verbal estão plenamente atendidas na frase:

• A) A muitos poderá parecer um excesso as lutas travadas pelas mulheres americanas contra a prática de graves atitudes

machistas.

• B) Acaba por se constituir numa grande hipocrisia as atitudes de quem se diz reger por determinada moral e pratica outra,

inteiramente diversa.

• C) É comum que aos homens ocorra estar no exercício de um direito quando, em suas práticas amorosas, impõem às

mulheres o que as humilha e as desonra.

• D) Couberam às mulheres americanas, cansadas de se submeterem aos machistas, travar duras lutas contra o assédio

sexual e outras práticas que as vitimam.

• E) A maioria dos homens não costuma levar a sério o “não” que, saindo das bocas das namoradas, ressoam como se fosse

tão somente uma fingida evasiva.
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Fonte: AGENTE DE DEFENSORIA PúBLICA - ADMINISTRADOR / DPE/SP / 2015 / FCC

Q13.

Em defesa da dúvida

Numa época em que tantos parecem ter tanta certeza sobre tudo, vale a pena pensar no prestígio que a dúvida já teve. Nos

diálogos de Platão, seu amigo Sócrates pulveriza a certeza absoluta de seus contendores abalando-a por meio de sucessivas

perguntas, que os acabam convencendo da fragilidade de suas convicções. Séculos mais tarde, o filósofo Descartes ponderou que o

maior estímulo para se instituir um método de conhecimento é considerar a presença desafiadora da dúvida, como um primeiro passo.

Lendo os jornais e revistas de hoje, assistindo na TV a entrevistas de personalidades, o que não falta são especialistas

infalíveis em todos os assuntos, na política, na ciência, na economia, nas artes. Todos têm receitas imediatas e seguras para a

solução de todos os problemas. A hesitação, a dúvida, o tempo para reflexão são interpretados como incompetência, passividade,

absenteísmo. É como se a velocidade tecnológica, que dá o ritmo aos nossos novos hábitos, também ditasse a urgência de

constituirmos nossas certezas.

A dúvida corresponde ao nosso direito de suspender a verdade ilusória das aparências e buscar a verdade funda daquilo que

não aparece. Julgar um fato pelo que dele diz um jornal, avaliar um problema pelo ângulo estrito dos que nele estão envolvidos é

submeter-se à força de valores já estabelecidos, que deixamos de investigar. A dúvida supõe a necessidade que tem a consciência de

se afastar dos julgamentos já produzidos, permitindo-se, assim, o tempo necessário para o exame mais detido da matéria a ser

analisada. A dúvida pode ser o primeiro passo para o caminho das afirmações que acabam sendo as mais seguras, porque mais

refletidas e devidamente questionadas.

(Cássio da Silveira, inédito)

Os tempos e modos verbais estão adequadamente correlacionados na completude da frase: Se lêssemos os jornais e revistas

de hoje com espírito crítico apurado pela dúvida,

• A) muitos dos mais notórios preconceitos em que incorremos acabarão sendo evitados.

• B) evita-se a precipitação de julgamento com que estamos respondemos aos fatos.

• C) haveremos de compreender o quanto fôssemos injustos em nossas avaliações precipitadas.

• D) mais complexos acabariam por se revelar aqueles fatos que julgávamos tão cristalinos.

• E) as interpretações que vimos dando aos fatos acabarão sendo outras, mais justas.
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Q14.

O primeiro... problema que as árvores parecem propor-nos 

é o de nos conformarmos com a sua mudez. Desejaríamos que 

falassem, como falam os animais, como falamos nós mesmos. 

Entretanto, elas e as pedras reservam-se o privilégio do silên- 

cio, num mundo em que todos os seres têm pressa de se des- 

nudar. Fiéis a si mesmas, decididas a guardar um silêncio que 

não está à mercê dos botânicos, procuram as árvores ignorar 

tudo de uma composição social que talvez se lhes afigure 

monstruosamente indiscreta, fundada que está na linguagem ar- 

ticulada, no jogo de transmissão do mais íntimo pelo mais cole- 

tivo. 

Grave e solitário, o tronco vive num estado de imper- 

meabilidade ao som, a que os humanos só atingem por alguns 

instantes e através da tragédia clássica. Não logramos comovê- 

-lo, comunicar-lhe nossa intemperança. Então, incapazes de 

trazê-lo à nossa domesticidade, consideramo-lo um elemento 

da paisagem, e pintamo-lo. Ele pende, lápis ou óleo, de nossa 

parede, mas esse artifício não nos ilude, não incorpora a árvore 

à atmosfera de nossos cuidados. O fumo dos cigarros, subindo 

até o quadro, parece vagamente aborrecê-la, e certas árvores 

de Van Gogh, na sua crispação, têm algo de protesto. 

De resto, o homem vai renunciando a esse processo 

de captura da árvore através da arte. Uma revista de vanguarda 

reúne algumas dessas representações, desde uma tapeçaria 

persa do século IV, onde aparece a palmeira heráldica, até 

Chirico, o criador da árvore genealógica do sonho, e dá a tudo 

isso o título: Decadência da Árvore. Vemos através desse docu-



mentário que num Claude Lorrain da Pinacoteca de Munique, 

Paisagem com Caça, a árvore colossal domina todo o quadro, e 

a confusão de homens, cães e animal acuado constitui um in- 

cidente mínimo, decorativo. Já em Picasso a árvore se torna ra- 

ríssima, e a aventura humana seduz mais o pintor do que o 

fundo natural em que ela se desenvolve. 

O que será talvez um traço da arte moderna, assinala- 

do por Apollinaire, ao escrever: "Os pintores, se ainda observam 

a natureza, já não a imitam, evitando cuidadosamente a repro- 

dução de cenas naturais observadas ou reconstituídas pelo es- 

tudo... Se o fim da pintura continua a ser, como sempre foi, o 

prazer dos olhos, hoje pedimos ao amador que procure tirar 

dela um prazer diferente do proporcionado pelo espetáculo das 

coisas naturais". Renunciamos assim às árvores, ou nos per- 

mitimos fabricá-las à feição dos nossos sonhos, que elas, poli- 

damente, se permitem ignorar.

(Adaptado de: ANDRADE, Carlos Drummond de. "A árvore e o

homem", em Passeios na Ilha, Rio de Janeiro: José Olympio,

1975, p. 7-8)

Mantendo-se o sentido, o trecho sublinhado em Não

logramos comovê-lo, comunicar-lhe nossa intemperança

pode ser substituído por:

• A) nossa ousadia.

• B) nossa intempérie.

• C) nosso infortúnio.

• D) nossa falta de tempo.

• E) nosso descomedimento.
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Q15.

Revolução

Notícias de homens processados nos Estados Unidos por assédio sexual quando só o que fizeram foi uma gracinha ou um

gesto são vistas aqui como muito escândalo por pouca coisa e mais uma prova da hipocrisia americana em matéria de sexo. A

hipocrisia existe, mas o aparente exagero tem a ver com a luta da mulher americana para mudar um quadro de pressupostos e tabus

tão machistas lá quanto em qualquer país latino, e que só nos parece exagerada porque ainda não chegou aqui com a mesma força.

As mulheres americanas não estão mais para brincadeira, em nenhum sentido.

A definição de estupro é a grande questão atual. Discute-se, por exemplo, o que chamam de date rape, que não é o ataque

sexual de um estranho ou sexo à força, mas o programa entre namorados ou conhecidos que acaba em sexo com o consentimento

relutante da mulher. Ou seja, sedução também pode ser estupro. Isso não é apenas uma novidade, é uma revolução. O homem que

se criou convencido de que a mulher resiste apenas para não parecer “fácil” não está preparado para aceitar que a insistência, a

promessa e a chantagem sentimental ou profissional são etapas numa escalada em que o uso da força, se tudo o mais falhar, está

implícito. E que muitas vezes ele está estuprando quem pensava estar convencionalmente conquistando. No dia em que o homem

brasileiro aceitar isso, a revolução estará feita e só teremos de dar graças a Deus por ela não ser retroativa.

A verdadeira questão para as mulheres americanas é que o homem pode recorrer a tudo na sociedade − desde a moral

dominante até as estruturas corporativas e de poder − para seduzi-las, que toda essa civilização é no fundo um álibi montado para o

estupro, e que elas só contam com um “não” desacreditado para se defender. Estão certas.

(VERISSIMO, Luis Fernando. Sexo na cabeça. Rio de Janeiro: Objetiva, 2002, p. 143)

Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto:

• A) Os homens interiorizam conceitos e valores referentes à mulher sem acreditarem que estão cultivando e pondo em prática

os mais abomináveis preconceitos.

• B) São abomináveis os conceitos e valores de que os homens acreditam e põem em prática no que diz respeito às mulheres

sem ter consciência disso.

• C) As mulheres são vítimas dos preconceitos e valores abomináveis com que os homens cultivam e interiorizam a seu

respeito em suas práticas.



• D) Conceitos e valores preconceituosos no que dizem respeito à mulher são cultivados pelos homens que nem sequer ao

menos parecem ter consciência por este fato abominável.

• E) São abomináveis os preconceitos onde os homens praticam contra as mulheres sob a forma de conceitos e valores que só

fazem desacreditá-las.
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Q16.

Cinco cartões possuem um número natural de um lado, e uma letra, do outro. Não há números nem letras repetidas no conjunto

dos cinco cartões. Veja os cartões em uma determinada posição:

Com relação aos cinco cartões, sabe-se que:

I. cartões que possuem vogal de um lado, possuem número par do outro lado;

II. cartões que possuem número ímpar de um lado, possuem consoante do outro lado;

III. a soma dos números dos cinco cartões é um número ímpar;

IV. um dos cartões tem a letra L de um dos lados.

É correto afirmar que

• A) o cartão que tem a letra B de um lado necessariamente possui número ímpar do outro.

• B) o cartão que tem o número 8 de um lado necessariamente possui uma vogal do outro.

• C) a soma dos números atrás das letras A, B e U é necessariamente um número par.

• D) o cartão com a letra L de um lado tem necessariamente o número 5 do outro.

• E) o produto dos números dos cinco cartões pode ser um número ímpar.
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Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DPE/RR / 2015 / FCC

Q17.

Para responder as perguntas, cada uma das pessoas, de um grupo de 15, deveria levantar uma de suas mãos caso se enquadrasse no questionamento. As

perguntas foram:



A partir dessas informações, é possível concluir que dentre os participantes desse grupo

• A) todos os administradores de empresa são contadores.

• B) certamente são 10 os administradores de empresa.

• C) ao todo são 8 os contadores, que não são administradores de empresas.

• D) 5 dos contadores também são administradores de empresa.

• E) apenas 3 administradores de empresa não são contadores.
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Q18.

Alberto, Bernardo e Carlos estão planejando ir a uma festa. Se Alberto for a festa, então Bernardo também irá. Se Bernardo não

for a festa, então Carlos também não irá. De acordo com isso, é necessariamente correto afirmar que:

• A) Se Carlos for a festa, então Bernardo também irá à festa.

• B) Se Alberto for a festa, então Carlos também irá à festa.

• C) Se Alberto não for a festa, então Bernardo também não irá à festa.

• D) Se Alberto não for a festa, então Bernardo irá à festa.

• E) Se Carlos for a festa, então Bernardo não irá à festa.
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Q19.

Refere-se a Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Jus-

tiça do Estado do Rio de Janeiro.

Dafne, advogada recém-formada, está com dificuldades no recolhimento de custas judiciais do processo X, tendo em vista a paralisação parcial da instituição

bancária.

Neste caso, Dafne deverá

• A) proceder ao recolhimento no primeiro dia de normalização do serviço.

• B) recolher diretamente nas secretarias das respectivas Varas, entregando a remuneração devida ao escrivão responsável.

• C) proceder ao recolhimento até o quinto dia útil após a normalização do serviço.

• D) recolher diretamente no setor administrativo do Tribunal de Justiça, entregando a remuneração devida ao servidor hierarquicamente superior, que deverá

proceder com o respectivo protocolo.

• E) proceder ao recolhimento até o quinto dia após a normalização do serviço.
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Fonte: TéCNICO DE ATIVIDADE JUDICIáRIA SEM ESPECIALIDADE / TJ/RJ / 2012 / FCC

Q20.



Doroti, servidora pública civil do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, pretende viajar para a Grécia objetivando participar do casamento de sua melhor

amiga. De acordo com o Decreto-Lei no 220/75, o afastamento para o exterior, exceto em gozo de férias ou licença, dependerá, salvo delegação de

competência, de prévia autorização do

• A) Diretor-Geral de Administração e Finanças.

• B) Secretário de Estado.

• C) Corregedor-Geral da Justiça.

• D) Chefe de Gabinete.

• E) Governador do Estado.
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Q21.

No Inter-relacionamento dos componentes CobiT 4.1,

• A) as Atividades Chave relacionam-se com a Tabela de

Responsabilidade;

os Objetivos de Controle são auditados por Controle

dos Testes de Desenho.

• B) o Controle dos Resultados dos Testes relacionam-se

com os Modelos de Maturidade;

o Controle dos Testes de Desenho são medidos pelos Indicadores de Performance.

• C) os Modelos de Maturidade definem as Áreas Chave;

as Práticas de Controle auditam o Controle do Resultado dos Testes.

• D) os Objetivos de Negócios são derivados das Atividades Chave e dos Objetivos de Controle.

• E) a Tabela de Responsabilidade é definida pelos Modelos de Maturidade;

os Objetivos de Controle são auditados pelas Práticas de Controle.
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Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - TELECOMUNICAçõES / TJ/AP / 2014 / FCC

Q22.

Uma entidade do Governo que está seguindo as práticas estabelecidas no COBIT 4.1 reconheceu que existem questões que

precisam ser trabalhadas para melhoria da governança. Apesar desse reconhecimento, a realidade da entidade demonstra que

não existe um processo padronizado, pelo contrário, existem práticas de trabalho que tendem a ser aplicadas caso a caso, com

gerenciamento desorganizado. Essa entidade se encontra no nível de maturidade

• A) 3 − Processo Definido.

• B) 5 − Otimizado.

• C) 1 − Inicial / Ad hoc.

• D) 4 − Gerenciado e Mensurável.

• E) 2 − Repetível.

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

Gestão de Tecnologia da Informação / Governança de TI - Cobit 4.1 / Objetivos de controle; Objetivos de negócios e objetivos de TI; Domínios e

processos

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

Q23.

Ana trabalha no TRT da Bahia e, empenhada em adotar boas práticas de governança de TI, listou as seguintes questões de gerenciamento que precisavam ser 

tratadas: 

 

− Os novos projetos fornecerão soluções que atendam às necessidades do TRT? 

− Os novos projetos serão entregues no tempo e orçamento previstos?



− Os novos sistemas funcionarão apropriadamente quando implementados? 

− As alterações ocorrerão sem afetar as operações atuais do TRT? 

 

Consultando o CobiT 4.1, Ana verificou que as questões acima são tratadas no domínio

• A) Planejar e Organizar (PO).

• B) Adquirir e Implementar (AI).

• C) Monitorar e Avaliar (ME).

• D) Entregar e Suportar (DS).

• E) Projetar e Desenvolver (DD).

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

Gestão de Tecnologia da Informação / Qualidade de software - CMMI e MPS-BR / Conceitos básicos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q24.

O modelo de qualidade de software MPS.BR

• A) não é compatível com a Norma NBR ISO/IEC 12207:2009.

• B) adota a ITIL v3 como padrão de gerenciamento da qualidade de serviços de TI.

• C) não pode ser aplicado em nenhum Tribunal Regional do Trabalho.

• D) não atende às necessidades das empresas brasileiras, que preferem a adoção do CMMI.

• E) não conflita com as metodologias ágeis de software, podendo ser utilizado junto com o Scrum.

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

Gestão de Tecnologia da Informação / Qualidade de software - CMMI e MPS-BR / Estrutura e objetivos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q25.

O modelo de qualidade de software CMMI, versão 1.3,

• A) é largamente utilizado pelos Tribunais que utilizam o Scrum, pois o modelo MPS.BR conflita com as metodologias ágeis de

software.

• B) adota a ITIL v3 como padrão de gerenciamento da qualidade de serviços de TI.

• C) utiliza a representação contínua para permitir que a organização atinja níveis de capacidade.

• D) não atende às necessidades das grandes empresas brasileiras, por isso foi criado o modelo MPS.BR.

• E) foi modificado em 2010 para manter compatibilidade com a Norma NBR ISO/IEC 12207:2009.

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

Gestão de Tecnologia da Informação / Gerenciamento de serviços de TI - ITIL V3 / Conceitos, papéis genéricos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 18ª / 2013 / FCC

Q26.

A estrutura da biblioteca ITIL v3, em seu modelo circular, é representada por um núcleo I e duas outras camadas II e III circundando o núcleo, conforme a figura.



Considere os livros de acordo com a ordem dada abaixo.

X1. Desenho de Serviço.

X2. Melhoria Contínua de Serviço.

X3. Transição de Serviço.

X4. Estratégia de Serviço.

X5. Operação de Serviço.

Os livros que compõem as camadas I, II e III, correta e respectivamente, são:

• A) .

• B) .

• C) .

• D) .

• E) .

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

Gestão de Tecnologia da Informação / Gerenciamento de serviços de TI - ITIL V3 / Ciclo de vida dos serviços

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 2ª / 2014 / FCC

Q27.

No Gerenciamento de Liberação e Implantação da ITIL v3, é proposto o Modelo V de Serviço para o planejamento da construção

e teste dos serviços.



No Modelo V, acima, as lacunas I, II e III são preenchidas, correta e respectivamente, com:

• A) Definir Escopo da Liberação, Planejar Liberação, Definir Requisitos da Liberação.

• B) Definir Escopo da Liberação, Definir Requisitos da Liberação, Definir Requisitos do Serviço.

• C) Definir Requisitos da Liberação, Definir Requisitos do Negócio, Definir Requisitos do Serviço.

• D) Definir Requisitos do Negócio, Definir Requisitos do Serviço, Definir Solução do Serviço.

• E) Definir Requisitos do Negócio, Definir Requisitos do Sistema, Definir Requisitos do Serviço.

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

Gestão de Tecnologia da Informação / Balance Scorecard

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 15ª / 2015 / FCC

Q28.

O Balanced Scorecard − BSC é um conhecido modelo de

gestão estratégica que prioriza o equilíbrio organizacional

a partir das perspectivas

• A) financeira, dos clientes, dos processos internos, do

aprendizado e do crescimento.

• B) individual, corporativa, institucional e externa.

• C) sistêmica, educacional, metodológica e estratégica.

• D) dos líderes, da corporação, dos colaboradores e da

sociedade.

• E) financeira, do aprendizado institucional e da comunicação.

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

Gestão de Tecnologia da Informação / Gerenciamento de projetos de TI - PMBoK / Conceitos de gerenciamento de projetos

Fonte: ANALISTA SUPERIOR III - ANALISTA DE SISTEMAS - REDE E SUPORTE / INFRAERO / 2009 / FCC

Q29.

Um escritório de projetos (PMO) é uma unidade organizacional que centraliza e coordena o gerenciamento de projetos sob seu domínio. Um PMO também pode

ser chamado de “escritório de gerenciamento de programas”, “escritório de gerenciamento de projetos” ou “escritório de programas”. Um PMO, em suas

atribuições exclusivas:

• A) concentra-se no planejamento, na priorização e na execução coordenados de projetos e subprojetos vinculados aos objetivos gerais de negócios da

matriz ou do cliente.

• B) gerencia, descentralizadamente, as configurações em todos os projetos por ele administrados.



• C) é responsável pelo fornecimento de objetivos específicos do projeto dentro das restrições desse projeto.

• D) supervisiona o gerenciamento de projetos e programas, mas não a combinação dos dois.

• E) inadmite autoridade delegada, mas pode receber um importante tomador de decisões durante o estágio de iniciação de cada projeto.

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

Gestão de Tecnologia da Informação / Gerenciamento de projetos de TI - PMBoK / Ciclo de vida de projeto

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO/TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 6ª / 2012 / FCC

Q30.

Com relação ao ciclo de vida do produto, segundo o PMBOK, considere:

I. Geralmente o ciclo de vida de um projeto está contido em um ou mais ciclos de vida do produto. O ciclo de vida do produto consiste em fases do produto,

geralmente sequenciais e não sobrepostas, determinadas pela necessidade de produção e controle da organização, sendo que a última fase do ciclo de vida de

um produto é a entrega para o cliente final.

II. Vários aspectos do ciclo de vida do produto prestam-se à execução como projetos, por exemplo, a realização de um estudo de viabilidade, a condução de

pesquisas de mercado, a execução de campanhas publicitárias, a instalação de um produto, realização de dinâmicas de grupo e de avaliações de produtos em

mercados de teste. Em cada um destes exemplos, o ciclo de vida do projeto difere do ciclo de vida do produto.

III. Quando a saída do projeto está relacionada a um produto, existem muitas relações possíveis. Por exemplo, o desenvolvimento de um novo produto pode ser

um projeto em si. Ao mesmo tempo, um produto existente pode se beneficiar de um projeto para o acréscimo de novas funções ou características.

Está correto o que se afirma em

• A) II e III, apenas.

• B) I, II e III.

• C) I e III, apenas.

• D) I, apenas.

• E) III, apenas.

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

Gestão de Tecnologia da Informação / Gerenciamento de projetos de TI - PMBoK / Conceitos básicos e estrutura do PMBoK

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q31.

Dentre os processos do gerenciamento das aquisições do projeto, conforme estabelecido no PMBoK 5ª edição, o Plano de

gerenciamento das aquisições é uma entrada apenas no processo

• A) Planejar o gerenciamento das aquisições.

• B) Conduzir as aquisições.

• C) Controlar as aquisições.

• D) Planejar e Controlar as aquisições.

• E) Encerrar as aquisições.

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

Sistemas de Computação / Organização e arquitetura de computadores / Componentes básicos de hardware e software

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 2ª / 2014 / FCC

Q32.

A rapidez de acesso à memória principal, sua capacidade de armazenamento, a velocidade do clock, dentre outras, são

características fundamentais de um computador digital. Considerando sua arquitetura e organização, pode-se afirmar que

• A) um processador com 3 GHz completa 3 milhões de ciclos por segundo e, em cada um desses ciclos, envia instruções para

as unidades do computador. 1 GHz representa um milhão de ciclos por segundo, sendo uma medida de rapidez da CPU.

• B) na placa-mãe ficam encaixados o firmware e os pentes de memória RAM da máquina. É para a RAM, a memória de

acesso aleatório, que são transferidos os programas e os dados envolvidos nas operações da CPU.



• C) memória cache é um tipo de memória flash de alta velocidade de acesso, cujo objetivo é aumentar a velocidade de

transferência de dados e instruções, mantendo acessíveis os dados que são mais solicitados.

• D) seguindo o modelo de arquitetura John von Neumann, os computadores digitais possuem 5 divisões principais: a unidade

lógica aritmética, a unidade de controle, a memória RAM, a memória cache com os registradores e o BIOS. Estas unidades

são ligadas através de barramentos específicos.

• E) a CPU tem 3 funções básicas: realizar operações lógicas e aritméticas, manter o funcionamento do conjunto através da

unidade de controle, e interpretar e gerenciar a execução de cada instrução dos programas.

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

Sistemas de Computação / Organização e arquitetura de computadores / Sistemas de entrada e saída

Fonte: ANALISTA DESENVOLVIMENTO GESTãO JúNIOR - CIêNCIAS DA COMPUTAçãO / METRÔ/SP / 2014 / FCC

Q33.

Nos sistemas computacionais, principalmente para aqueles que apresentam requisitos estritos de desempenho e confiabilidade, o processamento das

informações e o atendimento aos eventos recebidos por meio dos dispositivos de entrada/saída são realizados de forma diferenciada. Considerando uma

arquitetura típica de computador, o mecanismo que possibilita que um dispositivo de entrada/saída avise o processador sobre a ocorrência de um evento, para

que o processador deixe de executar a tarefa atual e atenda imediatamente a ocorrência, é denominado

• A) Transferência Imediata.

• B) Pipeline.

• C) Interrupção.

• D) DMA.

• E) Watch Dog Timer.

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

Sistemas de Computação / Organização e arquitetura de computadores / Aritmética computacional

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO/ESPECIALIDADE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRF 4ª / 2014 / FCC

Q34.

Paulo observou que a capacidade de memória de um dos

computadores do departamento em que trabalha é de

1 terabyte. Ao fazer as conversões para kilobytes e

petabytes, ele garante que os números convertidos, correta

e respectivamente, são:

• A) 1.000.000.000 e 0,0001.

• B) 1.073.741.824 e 0,0009765625.

• C) 9,53674316 × 10−7 e 1.073.741.824.

• D) 1.024 e 1.048.576.

• E) 1.048.576 e 1.024.

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

Sistemas de Computação / Organização e arquitetura de computadores / Arquitetura de computadores RISC e CISC

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO/ESPECIALIDADE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRF 4ª / 2014 / FCC

Q35.

Considere:

Os processadores construídos segundo a arquitetura

Complex Instruction Set Computer − CISC possuem uma

de complexas instruções,



de endereçamento

(a memória), poucos registradores de dados (propósito

geral) e processamento controlado por microprograma. A

filosofia é que o

, então um conjunto poderoso de

instruções produziria programas executáveis pequenos,

ou seja, com poucas instruções.

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

• A) 

• B) 

• C) 

• D) 

• E) 

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

Sistemas de Computação / Organização e arquitetura de computadores / Características dos principais processadores do mercado

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / DPE/RR / 2015 / FCC

Q36.

O processador de um computador pode ser

• A) compatível com overclock, permitindo que se aumente a sua velocidade nominal, concedendo um desempenho extra ao

usuário.

• B) multi-core quando possui de um até quatro núcleos.

• C) encaixado no soquete de qualquer placa-mãe. Para isso os soquetes são padronizados pela ISO.

• D) single-core, indicando o modo de operação do kernel do sistema operacional.

• E) identificado como Unlocked, caso seja da AMD ou Black Edition, caso seja da Intel.

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

Sistemas de Computação / Sistemas operacionais / Windows / Arquiteturas

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - INFORMáTICA - INFRAESTRUTURA / ALEPE / 2014 / FCC

Q37.

No Windows Server 2012, o mecanismo de gerenciamento de memória chamado Smart Paging serve para

• A) economizar as partições de memória onde a VM está sendo processada, repaginando-as a cada 64 TB consumido.

• B) economizar a impressão de páginas contíguas colocadas na memória por meio do cálculo do número de linhas e

capacidade das impressoras.

• C) fornecer uma reinicialização confiável em máquinas virtuais configuradas com menos memória do que o mínimo

necessário para inicialização.

• D) economizar as partições de memória onde a VM está sendo processada, repaginando-as a cada 32 TB consumido.

• E) calcular o consumo de memória das máquinas virtuais a fim de otimizar a alocação tanto das VMs quanto das páginas

processadas em cada VM.

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



Sistemas de Computação / Sistemas operacionais / Windows / Gerenciamento de sistemas de arquivos

Fonte: CONSULTOR TéCNICO LEGISLATIVO - INFORMáTICA / Câmara de São Paulo/SP / 2014 / FCC

Q38.

Para a maioria dos usuários, o sistema de arquivos é o aspecto mais visível de um Sistema Operacional (SO). O SO tem como tarefa mapear o conceito de

arquivo lógico em dispositivos de armazenamento físico, tais como discos magnéticos e discos ópticos. Em relação a esta tarefa e ao sistema de arquivos, é

correto afirmar:

• A) Cada dispositivo em um sistema de arquivos contém um diretório que lista a localização dos arquivos no dispositivo. Todos os dispositivos utilizam um

diretório em um único nível para facilitar a nomeação dos arquivos, de forma que cada arquivo tenha um nome exclusivo.

• B) Os discos magnéticos e ópticos são segmentados em vários volumes, cada um deles contendo um sistema de arquivos, que é montado nas estruturas de

nomeação do sistema para se tornar disponível. O esquema de nomeação allnames é padrão para a maioria dos SOs.

• C) Como os arquivos são o principal mecanismo de armazenamento de informação, sua proteção é necessária. O acesso aos arquivos pode ser controlado

separadamente para cada um dos 4 tipos de acesso possíveis: leitura, gravação, execução e remoção. A proteção é suprida por senhas de acesso.

• D) O compartilhamento de arquivos depende da semântica fornecida pelo sistema. Os arquivos podem ter múltiplos leitores, múltiplos gravadores ou

apresentar limites ao compartilhamento. Sistemas de arquivos distribuídos permitem que hospedeiros clientes montem volumes ou diretórios a partir dos

servidores, desde que possam acessar um ao outro através de uma rede.

• E) Um diretório em níveis cria um diretório separado para os arquivos de cada usuário. A implementação natural de um diretório em níveis é um diretório

estruturado em árvore binária, que permite que um usuário crie diversos subdiretórios para organizar seus arquivos.

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

Sistemas de Computação / Sistemas operacionais / Windows / Características dos sistemas operacionais corporativos da família Windows

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q39.

Um Técnico do Tribunal executou o comando gpupdate no prompt de comandos do Windows 2008 Server com o objetivo de

• A) identificar a instalação de algum driver gráfico.

• B) atualizar as configurações de diretiva de grupo.

• C) instalar uma nova versão do gerenciador de processos.

• D) listar os pacotes de software instalados no sistema.

• E) atualizar a lista de drivers de vídeo.

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

Sistemas de Computação / Sistemas operacionais / Linux / Fundamentos, instalação, comandos básicos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q40.

Para listar todos os processos que estavam em execução em um computador com o sistema operacional Linux instalado, um

usuário utilizou o comando ps. Para que esse comando exiba informações detalhadas de cada processo, como o nome do

usuário que iniciou o processo, o número identificador do processo, a porcentagem de utilização da CPU e da memória pelo

processo e a hora em que cada processo foi iniciado, este comando deve ser utilizado com o parâmetro

• A) aux.

• B) -top.

• C) vim.

• D) pstree.

• E) -zcf.

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

Sistemas de Computação / Sistemas operacionais / Linux / Administração

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q41.



Uma partição NFS remota deve ser montada em um computador com sistema operacional Linux. Para especificar, no comando

mount, que a partição é NFS, deve-se utilizar a opção:

• A) −n.

• B) −f.

• C) −i.

• D) −s.

• E) −t.

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

Sistemas de Computação / Sistemas operacionais / Serviço de compartilhamento de arquivos SAMBA

Fonte: TéCNICO EM GESTãO - INFORMáTICA / SABESP / 2014 / FCC

Q42.

Sobre o Linux Red Hat, considere:

I. Os aplicativos agrupados com o Red Hat Enterprise Linux para Desktop são interoperacionais com formatos da Microsoft.

O Red Hat inclui outras tecnologias que permitem uma instalação simples do Red Hat Enterprise Linux Desktop em um ambiente Microsoft.

II. Uma ferramenta simples, que pode ser implantada rapidamente permite que os administradores de sistema gerenciem uma implantação de desktop complexa

e geograficamente dispersa a partir de um único console com base na Web.

É correto dizer que

• A) ambos os itens são falsos.

• B) apenas o item II é verdadeiro, pois os formatos da Microsoft não são compatíveis com o deste sistema.

• C) apenas o item I é verdadeiro, pois a ferramenta em questão é um recurso do Windows 8.

• D) ambos os itens são verdadeiros.

• E) o item I é verdadeiro e o item II é parcialmente verdadeiro, pois não permite que a instalação seja geograficamente dispersa.

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

Sistemas de Computação / Software livre / Conceito

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - OPERAçãO DE COMPUTADORES / TRE/SP / 2012 / FCC

Q43.

A hifenização insere hifens em palavras que são muito longas para caberem até o fim da linha. O BrOffice Writer pode pesquisar o documento e sugerir uma

hifenização que pode ser aceita ou não. Para hifenizar automaticamente os parágrafos atuais ou selecionados, é necessário clicar no menu

• A) Ferramentas, na opção Hifenização e, na janela que se abre, selecionar a opção Hifenização Automática.

• B) Inserir, na opção Parágrafo e, na janela que se abre, selecionar a opção Hifenização Automática.

• C) Formatar, na opção Hifenização e, na janela que se abre, selecionar a opção Hifenizar Parágrafo.

• D) Ferramentas, na opção Opções de Hifenização e, em seguida, na opção Hifenização Automática.

• E) Formatar, na opção Parágrafo e, em seguida, na guia Fluxo de Texto, na divisão hifenização, clicar na opção Automática.

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

Redes de Computadores / Comunicação de dados / Tipos e meios de transmissão

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q44.

De acordo com o teorema de Nyquist, a máxima taxa de transmissão de dados de um canal depende da largura de banda.

Assim, caso um canal tenha banda de 2.400 Hz, sem a presença de ruído e codificação binária, a máxima taxa de transmissão

de dados é, em bps (bits por segundo),

• A) 56.000.

• B) 4.800.

• C) 1.200.

• D) 2.400.



• E) 9.600.

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

Redes de Computadores / Comunicação de dados / Técnicas básicas de comunicação

Fonte: ANALISTA DESENVOLVIMENTO GESTãO JúNIOR - CIêNCIAS DA COMPUTAçãO / METRÔ/SP / 2014 / FCC

Q45.

A transmissão digital de dados utiliza diferentes técnicas de modulação/codificação para aumentar a eficiência da transmissão de dados. Considere o seguinte

diagrama de fases, ou diagrama de constelação, resultante da aplicação de uma das técnicas.

De acordo com o apresentado no diagrama, a técnica de modulação/codificação utilizada é conhecida como

• A) FSK-4.

• B) QPSK-16.

• C) QAM-16.

• D) OFDM.

• E) QFSK-4.

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

Redes de Computadores / Comunicação de dados / Técnicas de comutação de circuitos, pacotes e células

Fonte: AGENTE DE DEFENSORIA PúBLICA - ADMINISTRADOR DE REDES / DPE/SP / 2015 / FCC

Q46.

Considere, no âmbito da comutação, como simples analogia, processos que funcionam como dois restaurantes − um que exige 

e outro que não exige e nem aceita reserva (a reserva, nesta analogia, refere-se a recursos tais como buffers e taxa de 

transmissão de enlaces). 

 

 

 

I. No primeiro o cliente tem o incômodo de fazer a reserva, todavia, ao lá chegar, em princípio, poderá ser atendido 

imediatamente. 

 

 

II. No outro, o cliente não tem o incômodo da reserva, contudo, quando lá chegar, provavelmente, terá que aguardar uma 

mesa. 

 

 

 

Considere, no âmbito da multiplexação em redes de comutação, que 

 

 

III. O espectro de frequência de um enlace é compartilhado entre as conexões estabelecidas por meio desse enlace. 

Especificamente, o enlace reserva uma banda de frequência para cada conexão durante o período de ligação. 

 

 



As afirmativas I, II e III referem-se, respectivamente, a comutação de

• A) pacotes; comutação de circuitos; técnica FDM.

• B) pacotes; comutação de circuitos; técnica LDM.

• C) circuitos; comutação de pacotes; técnica FDM.

• D) circuitos; comutação de pacotes; técnica TDM.

• E) pacotes; comutação de circuitos; técnica TDM.

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

Redes de Computadores / Comunicação de dados / Topologias de redes de computadores

Fonte: AGENTE DE DEFENSORIA PúBLICA - ENGENHEIRO DE REDES / DPE/SP / 2015 / FCC

Q47.

Considerando uma rede que utiliza a topologia em estrela é INCORRETO afirmar:

• A) O nó central pode, também, compatibilizar a velocidade de comunicação entre o transmissor e o receptor. Se os dispositivos fonte e destino utilizarem

diferentes protocolos, o nó central pode atuar como um conversor, permitindo duas redes

de fabricantes diferentes se comunicarem.

• B) No caso de ocorrer falha em uma estação ou no elo de ligação com o nó central, apenas esta estação fica fora de operação.

Mas se uma falha ocorrer no nó central, todo o sistema pode ficar fora do ar. A solução deste problema seria a redundância,

mas isto poderia acarretar um aumento considerável nos custos.

• C) A expansão de uma rede deste tipo pode ser feita até um certo limite, imposto pelo nó central: consideram-se a capacidade de chaveamento, o número de

circuitos concorrentes que podem ser gerenciados e o número de nós que podem ser

servidos.

• D) O desempenho obtido pela rede depende da quantidade de tempo requerido pelo nó central para processar e encaminhar

mensagens e da carga de tráfego de conexão, ou seja, é limitado pela capacidade de processamento do nó central.

• E) O nó central está restrito às funções de gerente das comunicações e às operações de diagnósticos. O gerenciamento das

comunicações pelo nó central é feito apenas por comutação de circuitos, que é mais tolerante a falhas do que a comutação

de pacotes.

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

Redes de Computadores / Comunicação de dados / Modelo de referência OSI

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 9ª / 2015 / FCC

Q48.

A figura abaixo apresenta o enquadramento do padrão Ethernet na camada de enlace de dados do modelo OSI.

A subcamada da camada de Enlace de dados representada pelo número 1 é denominado

• A) CSMA.

• B) DXI.

• C) HDL.



• D) HDLC.

• E) MAC.

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

Redes de Computadores / Comunicação de dados / Arquitetura TCP/IP

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q49.

No IPv6, o cabeçalho do datagrama não possui o campo para a fragmentação como no cabeçalho do IPv4. A eliminação desse

campo foi possível porque

• A) o datagrama IPv6 tem tamanho fixo de 1024 Mbytes o que é suficiente para a transferência de dados sem fragmentação.

• B) os roteadores compatíveis com o IPv6 gerenciam a fragmentação de datagramas de forma autônoma.

• C) as funções de checar e gerenciar a fragmentação foram inseridas no campo Checksum do datagrama IPv6.

• D) os hosts e os roteadores compatíveis com o IPv6 determinam o tamanho do datagrama de forma dinâmica.

• E) o cabeçalho do datagrama IPv6 possui o campo Next, utilizado para o tratamento de todos os casos opcionais.

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

Redes de Computadores / Tecnologias e protocolos de redes locais / Protocolos (IP, ARP, ICMP, UDP, TCP, FTP, SMTP)

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q50.

Um Técnico de Informática deve configurar o Firewall de filtragem de pacotes do Tribunal para bloquear os serviços de entrega

de e-mail por meio do POP3 e liberar o mesmo serviço POP3 sobre SSL para melhorar a segurança do serviço. Para isso, o

Técnico deve bloquear e liberar, respectivamente, as Portas TCP de números

• A) 109 e 865.

• B) 21 e 465.

• C) 137 e 665.

• D) 25 e 443.

• E) 110 e 995.

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

Redes de Computadores / Tecnologias e protocolos de redes locais / Cabeamento estrutura do EIA/TIA 568

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q51.

As implementações FibreChannel SAN utilizam cabos de fibra ótica que podem ser multimode e single■mode. Os cabos

single■mode

• A) podem carregar múltiplos feixes de luz que tendem a se dispersar e colidir.

• B) levam um simples feixe de luz projetado no centro do núcleo.

• C) são utilizados para distâncias curtas, de até 100 m, devido à dispersão modal.

• D) são classificados como OM1 (núcleo 62.5 µm) e OM2 (núcleo 50 µm).

• E) proporcionam atenuação mínima de sinal até 100 Km de distância.

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

Redes de Computadores / Tecnologias e protocolos de redes locais / Elementos de interconexão de redes de computadores (hubs, bridges, switches,

roteadores, gateways)

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / DPE/RR / 2015 / FCC

Q52.



O switch é um dispositivo usado para interconectar segmentos Ethernet e tem como principal objetivo receber pacotes que

chegam a um de seus enlaces e transmiti-los para outro enlace. Os switches

• A) suportam no máximo 40 hosts, já que este é o número máximo de portas de entrada e de saída.

• B) não podem ser conectados uns aos outros e aos hosts usando enlaces ponto a ponto.

• C) sempre fazem com que a inclusão de um novo host na rede reduza o desempenho dos hosts já existentes.

• D) interligam computadores em uma rede utilizando topologia em estrela.

• E) utilizam a técnica screening router para decidir para qual enlace de saída os pacotes serão direcionados.

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

Redes de Computadores / Configuração e gerenciamento de serviços de rede Windows e Linux / DNS, DHCP, FTP

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q53.

O protocolo padrão da indústria, com base em TCP/IP, especialmente projetado para fazer backup em um ambiente Network

Attached Storage - NAS é o

• A) BGP.

• B) NDMP.

• C) EIGRP.

• D) RIP.

• E) OSPF.

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

Redes de Computadores / Configuração e gerenciamento de serviços de rede Windows e Linux / Servidores WEB, servidores de arquivos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 9ª / 2015 / FCC

Q54.

O TestPlan é o elemento básico para a criação de qualquer script .jmx utilizando o Apache JMeter e descreve uma série de

passos que a ferramenta irá executar quando realizar os testes. Ele pode adicionar um componente para simular as ações dos

usuários, que agrega todos os demais elementos necessários para a execução dos testes, controlando as ações de pseudo

usuários no sistema. Trata-se do componente

• A) Listener.

• B) Assertion.

• C) Sampler.

• D) Thread Group.

• E) Subscriber.

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

Redes de Computadores / Configuração e gerenciamento de serviços de rede Windows e Linux / Serviço de diretório LDAP

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q55.

O LDAP define, dentre outras, a forma como um cliente de diretório pode acessar um servidor de diretório. O LDAP pode ser

usado

• A) para enumerar objetos de diretório, mas não para localizá-los.

• B) para estabelecer uma conexão entre um cliente e um servidor LDAP, usando a porta padrão 485, via UDP.

• C) apenas em ambiente Windows, pois é um serviço de diretório proprietário.

• D) no Linux e configurado através do arquivo ldap-inf.xml, encontrado no diretório /etc.

• E) para consultar ou administrar o Active Directory.

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

Redes de Computadores / Gerenciamento de redes de computadores / Conceitos, protocolo SNMP, agentes e gerentes



Fonte: AGENTE DE DEFENSORIA PúBLICA - ENGENHEIRO DE REDES / DPE/SP / 2015 / FCC

Q56.

No SNMP (Simple Network Management Protocol), como em qualquer sistema de monitoração, eventos nos dispositivos monitorados precisam ser enviados de

modo assíncrono para o gerenciador do sistema. No SNMP, em suas diferentes versões, a

informação da ocorrência de um evento no dispositivo é sinalizada utilizando a unidade de dados (PDU)

• A) InformEvent.

• B) Trap.

• C) InformRequest.

• D) Response.

• E) SetRequest.

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

Redes de Computadores / Gerenciamento de redes de computadores / MIBs

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 14ª / 2011 / FCC

Q57.

Quanto ao SNMP, um dos problemas de incompatibilidade entre MIBs que pode ocorrer é o fato de que

• A) os conteúdos das MIBs podem ser distintos entre fabricantes diferentes.

• B) o SNMP não está disponível para protocolos diferentes de TCP/IP.

• C) cada dispositivo SNMP possui um agente que coleta informações para gravar na MIB.

• D) a maioria dos dispositivos SNMP tem a capacidade de efetuar RMON.

• E) ferramentas SNMP de primeira geração relatam toda a informação de monitoramento para a MIB.

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

Redes de Computadores / Gerenciamento de redes de computadores / Qualidade de serviço (QoS)

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q58.

A qualidade de serviço (QoS) para um determinado serviço de comunicação pela internet pode ser configurada em diferentes

protocolos e respectivas camadas. No cabeçalho do protocolo IPv4 da camada de rede, o QoS é estabelecido pela definição de

prioridade no campo

• A) Protocol.

• B) Flags.

• C) IHL.

• D) Time to Live.

• E) Type of Service.

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

Redes de Computadores / Tecnologias de redes de longa distância / Frame relay

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - REDE E INFRAESTRUTURA / MPE/MA / 2013 / FCC

Q59.

O protocolo Frame Relay apresenta alto desempenho para as redes amplas (WAN), fazendo uso do esquema de circuitos virtuais. Há um campo no Frame

Relay que identifica o circuito virtual. O campo mencionado é o

• A) EA.

• B) Flags.

• C) FCS.

• D) FECN.

• E) DLCI.



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

Redes de Computadores / Tecnologias de redes de longa distância / ATM

Fonte: AGENTE DE DEFENSORIA PúBLICA - ADMINISTRADOR DE REDES / DPE/SP / 2015 / FCC

Q60.

Tendo em vista que as redes ATM são orientadas a conexões, o envio de dados exige primeiro o envio de um

. À medida

que o pacote de configuração passa pela sub-rede, todos os

no caminho inserem uma entrada em suas tabelas internas

registrando a existência das conexões e reservando os recursos necessários para ela.

Preenche, correta e respectivamente, as lacunas I e II:

• A) pacote para configurar a conexão − roteadores

• B) sinal binário para orientar o fluxo de dados − modems

• C) alerta de rede para todos os clientes − servidores

• D) pacote para configurar a conexão − protocolos empilhados em TCP

• E) alerta de rede para todos os clientes − protocolos empilhados em TCP

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

Redes de Computadores / Tecnologias de redes de longa distância / MPLS

Fonte: AGENTE DE DEFENSORIA PúBLICA - ENGENHEIRO DE REDES / DPE/SP / 2015 / FCC

Q61.

O MPLS permite a um roteador comutar dados de um caminho para outro. A estrutura de encapsulamento MPLS contém

• A) um campo de 20 bits com o valor do rótulo.

• B) um campo de fim de pilha de 2 bits que indica se há vários rótulos no pacote (00 se esse for o último rótulo e 01, 10 e 11,

caso contrário).

• C) um campo TTL (Time to Live) de 8 bits, conta por quantos roteadores o pacote passou, num total máximo de 256. No caso

do pacote viajar por mais de 256 roteadores, ele é reiniciado para 0 para permitir mais passagens.

• D) 32 bits, divididos em 5 campos.

• E) um campo de 2 bits, utilizado para classes de serviço.
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Redes de Computadores / Voz sobre IP / Conceitos, arquiteturas, protocolos (RTP, RTPC, SIP, H.323, MGCP)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - TELECOMUNICAçõES / TJ/AP / 2014 / FCC

Q62.

O serviço VoIP (Voice over IP) possibilita que a comunicação por voz seja realizada por meio da rede de dados,

como a internet. Dentre os diversos protocolos utilizados

para o funcionamento do VoIP, o protocolo da camada de

Aplicação do modelo TCP/IP utilizado para o transporte

dos pacotes com áudio é o

• A) RTP.

• B) UDP.

• C) SCTP.

• D) RTCP.

• E) TCP.



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

Redes de Computadores / Redes sem fio (wireless) / Conceitos, protocolos (802.1x, EAP, WEP,WPA, WPA2)

Fonte: ANALISTA DE SISTEMAS ADMINISTRADOR DE REDES / MPE/PB / 2015 / FCC

Q63.

Um Administrador de Redes deseja utilizar um padrão IEEE que trabalha com o sistema de criptografia AES (Advanced

Encription Standard), para garantir a segurança nas redes Wi-Fi que administra. Ele deve utilizar o padrão

• A) 802.11i, conhecido como WPA2.

• B) 802.11x, conhecido como EAP.

• C) 802.11j, conhecido como WPA.

• D) 802.11i, conhecido como WEP.

• E) 802.11x, conhecido como WPA2.

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

Segurança da Informação / Gestão de segurança da informação / Classificação e controle de ativos de informação

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - ANáLISE DE SISTEMAS / TRE/AP / 2015 / FCC

Q64.

De acordo com a Norma NBR ISO/IEC 27002:2013, na Gestão de ativos, os ativos mantidos no inventário devem ter um

proprietário, cuja responsabilidade é

• A) aprovada pelo setor de auditoria da empresa para atuar como responsável.

• B) garantir a guarda do ativo que será gerenciado pelos usuários.

• C) assegurar que os ativos são adequadamente classificados e protegidos.

• D) assegurar que apenas os ativos imprescindíveis à manutenção do negócio devem ser inventariados.

• E) designada a partir do momento em que se planeja a especificação para a aquisição do ativo.

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

Segurança da Informação / Gestão de segurança da informação / Segurança de ambientes físicos e lógicos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO/ESPECIALIDADE INFORMáTICA / TRF 4ª / 2014 / FCC

Q65.

José deve estabelecer uma política de segurança e implantar os mecanismos de segurança para o TRF da

4ª Região. Dentre os mecanismos para a segurança física,

José deve escolher o uso de

• A) senha de acesso ao computador do TRF.

• B) Token criptográfico para autenticar os dados acessados no computador do TRF.

• C) senha de acesso às páginas web do TRF.

• D) cartão de acesso para as pessoas que entram no

TRF.

• E) criptografia na troca de informações entre os computadores do TRF.

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

Segurança da Informação / Gestão de segurança da informação / Controles de acesso

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q66.

De acordo com a norma ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013 a política de controle de acesso deve considerar

• A) a disponibilidade de referências de caráter satisfatórias do usuário, por exemplo, uma profissional e uma pessoal.

• B) verificações financeiras e verificações de registros criminais do usuário.



• C) ações a serem tomadas no caso de o funcionário desrespeitar os requisitos de segurança da informação da organização.

• D) a legislação pertinente e qualquer obrigação contratual relativa à proteção de acesso para dados ou serviços.

• E) a confirmação e documentação das qualificações acadêmicas e profissionais do usuário.

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

Segurança da Informação / Gestão de riscos / Planejamento, identificação e análise de riscos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q67.

A etapa de análise de riscos, no processo de Gestão de Riscos, pode ser realizada de forma quantitativa ou qualitativa. Após a

categorização dos riscos, deve-se decidir pelo tratamento e recursos a alocar. Uma das opções disponíveis para tratamento do

risco é

• A) eliminar o sistema que gerou o risco, visando reduzir o risco.

• B) atuar sobre os ativos que sofrem as consequências do risco, visando eliminar o risco.

• C) escolher apenas uma alternativa que seja economicamente viável, já que é impossível reter o risco.

• D) utilizar sempre medidas de caráter contingencial ou mitigatório, evitando-se as medidas preventivas.

• E) transferir o risco, por meio de seguros, cooperação ou outra ação adequada.
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Segurança da Informação / Gestão de riscos / Plano de continuidade de negócio

Fonte: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TCE/GO / 2014 / FCC

Q68.

NÃO é uma recomendação contida na seção da Norma ISO/IEC 27002, que trata da estrutura do plano de continuidade do

negócio, que

• A) cada plano especifique o plano de escalonamento e as condições para sua ativação, assim como as responsabilidades

individuais para execução de cada uma das atividades do plano.

• B) uma estrutura básica dos planos de continuidade do negócio seja mantida para assegurar que todos os planos sejam

coerentes e que haja um único gestor para todos os planos evitando, assim, divergências nas decisões.

• C) procedimentos de recuperação para serviços técnicos alternativos, como processamento de informação e meios de

comunicação, sejam normalmente de responsabilidade dos provedores de serviços.

• D) procedimentos de emergência, de recuperação, manual de planejamento e planos de reativação sejam de

responsabilidade dos gestores dos recursos de negócios ou dos processos envolvidos.

• E) procedimentos do programa de gestão de mudança da organização sejam incluídos para assegurar que os assuntos de

continuidade de negócios estejam sempre direcionados adequadamente.

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

Segurança da Informação / Política de segurança da informação / Processos de definição, implantação e gestão de políticas de segurança e auditoria

Fonte: CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA, FISCALIZAçãO E AVALIAçãO DA GESTãO PúBLICA - AUDITORIA DE TECNOLOGIA D / TCE/CE / 2015 /

FCC

Q69.

Por meio da auditoria dos acessos à rede interna da empresa via rede sem fio wi-fi, descobriu-se que existe possibilidade de captura do sinal de rede fora do

ambiente da

empresa (na área do entorno da edificação da empresa).

O auditor emitiu um parecer com base nessa informação,

apontando que distorções em dados da contabilidade foram causados por acessos não autorizados via wi-fi, embora não houvesse comprovação técnica de tal

ocorrência. Nesse caso o auditor está correndo um risco de

• A) auditoria.

• B) abuso de avaliação.

• C) legalidade.

• D) fraude.

• E) complexidade.



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

Segurança da Informação / Sistemas de Backup

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO/ESPECIALIDADE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRF 4ª / 2014 / FCC

Q70.

Considere os tipos de backup abaixo.

Trata-se, respectivamente, da definição dos backups:

• A) Normal, Incremental, de Cópia e Diferencial.

• B) Normal, Diferencial, de Cópia e Incremental.

• C) de Cópia, Diferencial, Normal e Incremental.

• D) de Cópia, Incremental, Normal e Diferencial.

• E) Incremental, Normal, de Cópia e Diferencial.

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

Segurança da Informação / Dispositivos de segurança de redes de computadores / Firewalls

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / DPE/RR / 2015 / FCC

Q71.

Um Técnico em Informática sabe que um firewall bem configurado é um instrumento importante para implantar a política de

segurança da informação. Um firewall

• A) reduz significativamente a informação disponível sobre a rede, evitando ataques internos.

• B) consegue barrar todos os ataques a vulnerabilidades, menos os que ainda não foram divulgados publicamente.

• C) garante que a rede esteja 100% segura contra invasores.



• D) deve ser a única linha de defesa, por ser o mecanismo mais eficiente para garantir a segurança da rede.

• E) protege apenas contra ataques externos, nada podendo fazer contra ataques que partem de dentro da rede por ele

protegida.

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

Segurança da Informação / Dispositivos de segurança de redes de computadores / Detectores de intrusão (IDS e IPS)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q72.

Um Analista do TRT23 especificou e planejou a instalação de um IPS na LAN do Tribunal. Diferentemente dos serviços de

monitoração de segurança, o IPS, para atuar corretamente, deve ser instalado

• A) juntamente com o servidor de arquivos.

• B) na DMZ do Firewall.

• C) juntamente com o servidor web.

• D) juntamente com o servidor que possui o antivírus.

• E) em uma máquina que fica entre a LAN e a WAN.

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

Segurança da Informação / Dispositivos de segurança de redes de computadores / Proxies

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 2ª / 2014 / FCC

Q73.

Firewalls

I. normalmente não permitem que usuários que não tenham autorização acessem a parte da rede que está sob proteção.

II. proibem que serviços potencialmente vulneráveis entrem ou saiam da rede e oferecem um local para monitorar eventos

relacionados à segurança.

III. não permitem que arquivos infectados por malwares sejam transferidos para dentro ou para fora da rede.

IV. não permitem que colaboradores ajudem pessoas externas à organização a invadir a rede.

Está correto o que consta APENAS em

• A) II e III.

• B) I e IV.

• C) I, II e III.

• D) III e IV.

• E) I e II.

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

Segurança da Informação / Dispositivos de segurança de redes de computadores / Sniffers

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

Q74.

Há diversas técnicas e práticas utilizadas para monitoramento e análise de tráfego de dados nas redes. Considere: 

 

I. É uma técnica que consiste em inspecionar os dados trafegados em redes de computadores, por meio do uso de programas específicos. Pode ser utilizada



por administradores de redes, de forma legítima, para detectar problemas, analisar desempenho e monitorar atividades maliciosas ou por atacantes, de forma

maliciosa, para capturar informações como senhas, números de cartão de crédito e conteúdo de arquivos confidenciais que estejam trafegando por meio de

conexões inseguras, ou seja, sem criptografia. 

 

II. Prática que pode ser utilizada por provedores de acesso à internet com o objetivo de limitar o tamanho da banda para os protocolos e programas que usam

mais a rede, notadamente os de transferência de arquivos grandes, como P2P. Alguns provedores limitam, inclusive, a transmissão de arquivos via FTP. Esta

prática é realizada para garantir que os usuários, que não utilizam esses protocolos de transferência ou não fazem downloads de grandes arquivos, possam ter

acesso a outros tipos de serviço sem enfrentar lentidão na rede, embora seja condenada por algumas instituições protetoras dos direitos do consumidor. 

 

As descrições I e II referem-se, respectivamente, a

• A) IDS e NAT.

• B) traffic shaping e sniffer.

• C) NAT e VoIP.

• D) sniffing e traffic shaping.

• E) IDS e Torrent.

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

Segurança da Informação / Ataques a redes de computadores / Prevenção e tratamento de incidentes

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 18ª / 2013 / FCC

Q75.

Para prevenir ataques à rede e aos sistemas de TI que causem incidentes de segurança da informação, várias restrições, como as listadas abaixo, foram

criadas numa organização pública. A ação PERMITIDA é

• A) revelar códigos de identificação, autenticação e autorização de uso pessoal (conta, senhas, chaves privadas etc.) ou permitir o uso por terceiros de

recursos acessíveis por intermédio desses códigos.

• B) tentar interferir ou interferir desautorizadamente em um serviço, sobrecarregá-lo ou, ainda, desativá-lo, inclusive aderindo ou cooperando com ataques de

negação de serviços internos ou externos.

• C) obter acesso não autorizado, ou acessar indevidamente dados, sistemas ou redes, incluindo qualquer tentativa de investigar, examinar ou testar

vulnerabilidades nos sistemas de TI.

• D) criar, transmitir, distribuir, disponibilizar e armazenar documentos, desde que respeite as leis e regulamentações, notadamente aquelas referentes aos

crimes informáticos, ética, decência, pornografia envolvendo crianças, honra e imagem de pessoas ou empresas, vida privada e intimidade.

• E) usar recurso informacional da entidade pública para fins pessoais incluindo, entre estes, o comércio, venda de produtos ou engajamento em atividades

comerciais de qualquer natureza.

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

Segurança da Informação / Ataques a redes de computadores / Tipos de ataques (spoofing, flood, DoS, DDoS, phishing)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q76.

Um atacante introduziu um dispositivo em uma rede para induzir usuários a se conectarem a este dispositivo, ao invés do

dispositivo legítimo, e conseguiu capturar senhas de acesso e diversas informações que por ele trafegaram. A rede sofreu um

ataque de

• A) varredura.

• B) interceptação de tráfego.

• C) negação de serviço.

• D) força bruta.

• E) personificação.

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

Segurança da Informação / Malwares / Vírus de computador, cavalo de tróia, adware, spyware, backdoors, keylogger, worm

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q77.



Um usuário relatou que, após ter acessado um site duvidoso na internet, o navegador apresenta indevidamente janelas com propaganda e informação não

desejada. O tipo de malware que está atacando esse computador é conhecido como

• A) Trojan.

• B) Vírus.

• C) Adware.

• D) Rootkit.

• E) Backdoor.

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

Segurança da Informação / Segurança na Internet / Virtual private networks

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

Q78.

A maioria das implementações VPN usa um conjunto limitado de protocolos para transferir dados com segurança. Quase todos usam ..I.. para proteger o tráfego

de rede. Uma das implementações mais amplamente adotadas usa o PPTP que opera estabelecendo uma conexão usando o protocolo de camada de ligação

PPP e depois encapsulando os quadros PPP, que são encriptados usando o Microsoft Point-to-Point Encryption − MPPE, dentro de pacotes IP que podem ser

enviados pela Internet.

Um protocolo mais novo, o ..II.. , foi projetado para substituir o PPTP e um protocolo de túnel mais antigo, o L2F, da Cisco. Todo o quadro neste novo protocolo,

incluindo o cabeçalho e a carga, é encapsulado dentro de um datagrama ..III.. . Dentro do pacote que utiliza este protocolo, podem ser encapsulados diversos

protocolos da camada de ligação, incluindo o PPP e Ethernet. Este protocolo é comumente usado em conjunto com IPsec para assegurar autenticação,

integridade e confidencialidade.

As lacunas I, II e III são preenchidas correta e respectivamente por

• A) técnicas de tunelamento - PPPoE - TCP.

• B) técnicas de tunelamento e encapsulamento - L2TP - UDP.

• C) assinatura digital - PPPoE - TCP.

• D) técnicas de encapsulamento - L2TP - TCP.

• E) fibra ótica e empacotamento - L2TP - UDP.

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

Segurança da Informação / Segurança na Internet / Segurança em servidores WWW, SMTP, POP, FTP e DNS

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / DPE/RR / 2015 / FCC

Q79.

Um Técnico em Informática utiliza um serviço oferecido por um site na internet que envia e-mails com dados confidenciais de

forma segura. Este serviço é confiável, pois

• A) trabalha com criptografia de chave biométrica para criptografar o e-mail.

• B) trabalha com assinatura de chave biométrica para assinar digitalmente o e-mail.

• C) utiliza o protocolo HTTPS para criptografar o e-mail, o que garante que a mensagem seja lida apenas pelo destinatário.

• D) utiliza o protocolo SSL para criptografar dados entre o navegador e o servidor e, após ser lido ou após um tempo, o e-mail

se autodestrói.

• E) altera o nome do Técnico e o nome do destinatário, de forma que pessoas mal-intencionadas não saibam os reais

envolvidos no e-mail.

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

Segurança da Informação / Criptografia / Princípios, aplicações

Fonte: AGENTE DE DEFENSORIA PúBLICA - ADMINISTRADOR DE REDES / DPE/SP / 2015 / FCC

Q80.

O uso de recursos para melhorar a segurança da informação é fundamental para o adequado uso da tecnologia da informação e

comunicação. Nesse contexto, a criptografia é utilizada vastamente em diferentes funções, mas a função primeira da criptografia

é prover



• A) a autenticidade da autoria da informação.

• B) a confidencialidade da informação.

• C) o não repudio da autoria da informação.

• D) a certificação do emissor da mensagem.

• E) a irretratabilidade do emissor da mensagem.

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

Segurança da Informação / Criptografia / Algoritmos simétricos e assimétricos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q81.

O Advanced Encryption Standard − AES é largamente utilizado como recurso de criptografia para os sistemas computacionais

atuais. O AES

• A) é um esquema de criptografia de chave pública.

• B) gera a chave por meio do algoritmo de Euclides estendido.

• C) utiliza a função de hash sobre os blocos de dados.

• D) utiliza chave criptográfica com 152 bits de comprimento.

• E) realiza a criptografia em blocos de 128 bits.

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

Segurança da Informação / Criptografia / Certificação e assinatura digital

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q82.

Para implantar o processo de assinatura digital no Tribunal, um Técnico deve escolher, dentre os vários algoritmos de

criptografia, o

• A) RSA.

• B) AES.

• C) RC5.

• D) DES.

• E) IDEA.

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

Segurança da Informação / NBRISO/IEC 17799:2005: estrutura, objetivos e conceitos gerais

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 9ª / 2015 / FCC

Q83.

De acordo com a norma ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013, o acesso aos sistemas e aplicações deve ser controlado por um

procedimento seguro de entrada no sistema (logon) que

• A) mostre identificadores de sistema ou de aplicação durante o processo de entrada.

• B) comunique um evento de segurança caso uma violação bem sucedida de entrada seja detectada.

• C) valide informações de entrada no sistema durante a entrada dos dados.

• D) forneça mensagens de ajuda durante o procedimento de entrada para auxiliar o usuário.

• E) mostre um aviso geral informando que o computador pode ser acessado por usuários convidados.

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

Engenharia de Software / Princípios de Engenharia de Software

Fonte: ANALISTA DESENVOLVIMENTO GESTãO JúNIOR - CIêNCIAS DA COMPUTAçãO / METRÔ/SP / 2014 / FCC

Q84.



O projeto arquitetural é uma fase iterativa do processo de desenvolvimento de um sistema de software. Nessa fase o projetista ou arquiteto de software precisa

raciocinar a fim de tomar decisões, levando em consideração quatro itens considerados os principais elementos de decisão do projeto arquitetural: os requisitos

arquiteturais, estilos arquiteturais existentes,

• A) casos de uso e ferramentas de modelagem.

• B) padrões de projeto e linguagens de programação.

• C) cenários de uso e padrões de projeto.

• D) técnicas de análise e modelos de governança de arquitetura.

• E) modelos de processo e modelos de projeto.

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

Engenharia de Software / Etapas e ciclos de Vida de Desenvolvimento e de manutenção de Sistemas

Fonte: ANALISTA DO MINISTéRIO PúBLICO - INFORMáTICA I - GESTãO E ANáLISE DE PROJETO DE SISTEMA / MPE/SE / 2013 / FCC

Q85.

O Modelo Cascata é considerado o “avô” de todos os ciclos de vida de sistemas e propõe que, antes de produzir linha de código, deve-se fazer um trabalho

detalhado de análise e projeto, de forma que, quando o código for efetivamente produzido, esteja o mais próximo possível dos requisitos do cliente. Sobre este

modelo, considere:

I. É dirigido por documentação, já que é ela que determina se as fases foram concluídas ou não.

II. Prevê uma atividade de revisão ao final de cada fase para que se avalie se o projeto pode passar à fase seguinte.

III. Tem fases sequenciais, ou seja, com o passar do tempo, o processo de desenvolvimento passa de uma fase à outra, como requisitos, análise, programação,

testes e implantação.

IV. São produzidos resultados tangíveis até a fase de codificação, pois sempre são estabelecidos requisitos completos antes desta fase.

Está correto o que se afirma em

• A) I, II e III, apenas.

• B) I, II, III e IV.

• C) II e III, apenas.

• D) I e IV, apenas.

• E) III e IV, apenas.

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

Engenharia de Software / Métricas e medidas de software

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q86.

A métrica Pontos de Função

• A) é utilizada em projetos de software estruturados, não se aplicando a projetos orientados a objetos.

• B) apresenta, como um dos produtos finais, o documento de especificação de requisitos.

• C) foi criada para atender projetos baseados em metodologias de desenvolvimento ágeis.

• D) fornece uma avaliação aproximada do tamanho de um software com base na escala FDD.

• E) permite medir o tamanho do software por meio do uso de regras de contagem.

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

Engenharia de Software / Planejamento do projeto e qualidade de software

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - CIêNCIAS DA COMPUTAçãO / PGJ/CE / 2013 / FCC

Q87.

Qualidade de software é uma área dentro da Engenharia de software que visa garantir bons produtos a partir de processos adequados. Com relação à medição

da qualidade de software, é correto afirmar que



• A) a contagem de defeitos deve ser sempre relacionada com o momento em que os defeitos são introduzidos e, principalmente, encontrados.

• B) o tempo de aprendizagem de um sistema pode ser medido pela quantidade de defeitos apontados pelos usuários e pelos custos com retrabalho ao longo

do desenvolvimento.

• C) do ponto de vista do desenvolvedor, a qualidade pode ser medida a partir de duas variáveis principais: a usabilidade e a acessibilidade.

• D) a contagem de defeitos nas diferentes fases do processo de desenvolvimento de software, apesar de importante, não poderá ser utilizada para dar uma

medida da eficácia dos processos da empresa.

• E) o número de defeitos em um sistema tem uma relação necessariamente linear com os custos de retrabalho.

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

Engenharia de Software / Metodologias de desenvolvimento de sistemas

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q88.

Um Técnico está participando de uma fase do PU e ajudou na especificação inicial de dois requisitos, considerados de maior

risco. Estes requisitos foram implementados, servindo de base para o planejamento da próxima iteração. Nas iterações

seguintes mais requisitos foram detalhados e melhor esclarecidos. Ao fim da fase, 90% dos requisitos estavam detalhados, o

núcleo do sistema estava implementado com alta qualidade e os principais riscos puderam ser tratados. O Técnico participou da

fase de

• A) Concepção.

• B) Requisitos.

• C) Elaboração.

• D) Construção.

• E) Transição.

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

Engenharia de Software / Técnicas para levantamento de requisitos

Fonte: ANALISTA DE GESTãO - SISTEMAS / SABESP / 2014 / FCC

Q89.

Após um estudo inicial de viabilidade, o próximo estágio do processo de engenharia de requisitos é a elicitação e análise de requisitos. Nesta atividade deve-se

• A) permitir que os engenheiros de software trabalhem com os clientes e os usuários finais para obterem apenas informações sobre o domínio da aplicação e

os serviços que o sistema pode oferecer.

• B) interagir com os stakeholders por meio da observação e de entrevistas. Cenários e protótipos podem ser utilizados para ajudar os stakeholders a

compreenderem o que o sistema vai incorporar.

• C) considerar apenas os requisitos vindos dos stakeholders, descartando-se os requisitos provenientes de todos os outros sistemas.

• D) realizar entrevistas, que são a melhor técnica para compreender os requisitos do domínio da aplicação, pois o conhecimento de domínio é tão familiar aos

stakeholders que eles têm facilidade de explicá-lo.

• E) usar entrevistas, que são uma técnica eficaz para a elicitação do conhecimento sobre os requisitos e restrições organizacionais porque as estruturas

organizacionais que serão descritas corresponderão fielmente à realidade do processo de tomada de decisão.

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

Engenharia de Software / UML

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q90.

Um Analista pretende desenvolver um projeto utilizando UML 2.0 e, em seus propósitos, verificou a possibilidade de uso de

alguns diagramas. Um deles é o Diagrama de Sequência que representa a indicação do conjunto de objetos envolvidos em um

cenário e a especificação das mensagens trocadas entre estes ao longo de linhas do tempo que são linhas tracejadas, traçadas

verticalmente da base dos objetos até a parte inferior do diagrama. Retângulos colocados sobre as linhas de tempo indicam

• A) o tempo decorrido entre as iterações de um processo recursivo.

• B) as interações entre as atividades, no tempo.

• C) os casos de uso de cada objeto.

• D) os períodos de ativação do objeto.



• E) as etapas em que o objeto estará inativo.

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

Engenharia de Software / Projeto Estruturado

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q91.

Considere a imagem abaixo.

Trata-se de um Diagrama de

• A) Fluxo de Dados Nível 1.

• B) Atividades.

• C) Fluxo de dados Nível 2.

• D) Casos de Uso.

• E) Contexto.

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

Engenharia de Software / Projetos orientados a objeto

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q92.

São, dentre outros, recursos essenciais em uma aplicação orientada a objetos para se obter polimorfismo:

• A) Herança e sobrescrita de métodos.

• B) Classes estáticas, com métodos protegidos.

• C) Interfaces, contendo métodos não abstratos e implementados.

• D) Classes abstratas, sem subclasses.

• E) Arrays unidimensionais ou multidimensionais.

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

Engenharia de Software / Processos ágeis de desenvolvimento de software

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q93.

A opção pela metodologia de desenvolvimento

• A) FDD possui como característica em comum com a XP o fato de o código ser comunitário.

• B) TDD passa por 3 etapas sequenciais: 1) Teste que passa (Green), 2) Teste que falha (Red) e 3) Refatoração.

• C) XP realiza a Programação em Dupla, em que os dois programadores são os únicos responsáveis por alterar o código por

eles produzido.

• D) UP propõe iterações de 15 a 30 dias com acompanhamento diário por meio de stand-up meetings.

• E) Scrum utiliza Papéis (Roles), Cerimônias (Cerimonies) e Artefatos (Artifacts) nas sprints.

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



Engenharia de Software / Técnicas e Estratégias de Teste de Software

Fonte: ANALISTA DESENVOLVIMENTO GESTãO JúNIOR - CIêNCIAS DA COMPUTAçãO / METRÔ/SP / 2014 / FCC

Q94.

Os testes de software podem ser feitos de forma manual ou automatizada. A automação de testes

• A) não exige profissionais muito qualificados, pois as ferramentas de teste são projetadas com alto grau de usabilidade, e podem ser operadas por

profissionais com pouca experiência.

• B) funcionais só vale a pena se for repetida poucas vezes, pois o custo é muito alto. O ideal é automatizar os testes raramente executados.

• C) não é indicada logo no início do processo de desenvolvimento do software, mas sim quando o software possuir certa estabilidade.

• D) substitui completamente a execução dos testes manuais, uma vez que as ferramentas de teste trazem um conjunto de conhecimentos bem maior do que

normalmente teria uma equipe inteira de testadores manuais.

• E) se torna viável quando a totalidade dos testes é automatizada, aumentando a eficiência, reduzindo os custos e permitindo que o software seja colocado

em produção na metade do tempo normal.

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

Engenharia de Software / Padrões de Projeto de software

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q95.

Um Analista precisa construir uma aplicação que possui uma função da qual se conhece somente o algoritmo de execução,

sendo que o trabalho de codificação para realização da operação desta função tem que ser postergado. Ele optou pelo uso do

padrão de projeto comportamental

• A) Template Method, que permite implementar as partes invariantes de um algoritmo e deixar para subclasses a

implementação da parte variante.

• B) Adapter, que cria classes reutilizáveis que cooperam com classes não relacionadas ou não previstas.

• C) Singleton, que possibilita o uso de uma instância estendida sem alterar o seu código.

• D) Abstract Factory, que permite criar uma biblioteca de classes de produtos e revelar somente suas interfaces, não suas

implementações.

• E) Factory Method, que define uma interface para criar objetos, mas deixa que as subclasses decidam que classe instanciar.

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

Engenharia de Software / Arquitetura de Software

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/MA / 2013 / FCC

Q96.

Em uma aplicação do Ministério Público que utiliza o modelo de arquitetura de três camadas (3-tier) há 3 classes:

− Classe 1 – Verifica se o menor tem pais vivos, sua situação social e se a ação de guarda já foi finalizada.

− Classe 2 – Representa uma tabela do banco de dados, possuindo os mesmos atributos que são campos na tabela. Por meio dessa classe é possível fazer o

mapeamento de objetos da aplicação para a tabela do banco de dados.

− Classe 3 – Centraliza métodos para executar operações no Banco de Dados por meio da execução de instruções SQL.

Pode-se afirmar que

• A) as três classes devem ser representadas na camada de Persistência.

• B) a Classe 1 deve ser representada na camada de Apresentação, pois os dados resultantes das operações realizadas nessa classe são apresentados aos

usuários.

• C) a Classe 1 deve ser representada na camada de Negócio e as Classes 2 e 3 na camada de Persistência (ou de dados).

• D) a única classe que deve ser apresentada na camada de Persistência é a Classe 3, pois apenas ela executa operações no banco de dados.

• E) As Classes 1 e 2 devem ser representadas na camada de Negócio, pois refletem características que são específicas das ações do Ministério Público.

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

Banco de Dados / Conceitos de BD e de SGBD



Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO/ESPECIALIDADE INFORMáTICA / TRF 4ª / 2014 / FCC

Q97.

No tribunal, durante o levantamento de requisitos, Carla

deparou-se com as seguintes situações:

I. Os funcionários possuem matrículas, mas seus dependentes são numerados de 1 a n. Assim, por

exemplo, o funcionário André com dois dependentes tem a esposa como dependente 01 e o filho como dependente 02. Marta possui um único filho dependente

com o número 01.

II. Os funcionários possuem cargos que necessitam ficar registrados historicamente, isto é, sempre que

um funcionário mudar de cargo o sistema deverá

manter o registro do cargo anterior e alguns demais

atributos inerentes.

Assim, em um modelo relacional normalizado, Carla sabe

que para resolver o problema I ela deverá prever a manutenção da unicidade das chaves da entidade Dependente

e que para resolver o problema II ela deverá prever o registro histórico dos cargos, identificando a data em que o

funcionário passou a exercer o cargo.

Entre outras, Carla resolveu corretamente da seguinte forma: no caso I ela criou a entidade

• A) Dependente como entidade fraca da entidade Funcionário e no caso II ela criou a entidade Histórico

de Cargo como dependente das entidades Funcionário e Cargo, relacionando-se em n para 1 com

ambas (lado n no histórico).

• B) Funcionário como entidade fraca da entidade Dependente e no caso II ela criou a entidade Histórico

de Cargo como dependente das entidades Funcionário e Cargo, relacionando-se em n para 1 com ambas (lado n no histórico).

• C) Dependente como entidade fraca da entidade Funcionário e no caso II ela criou a entidade Histórico

de Cargo como dependente somente da entidade

Cargo, relacionando-se em n para 1 com ela (lado n

no histórico).

• D) Dependente como entidade fraca da entidade Funcionário e no caso II ela criou a entidade Histórico

de Cargo como dependente das entidades Funcionário e Cargo, relacionando-se em n para m com

ambas.

• E) Funcionário como entidade fraca da entidade Dependente e no caso II ela criou a entidade Cargo

como dependente somente da entidade Histórico de

Cargo, relacionando-se em n para m com ela.
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Banco de Dados / Arquitetura de SGBD; Funções básicas de SGBD

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO/ESPECIALIDADE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRF 4ª / 2014 / FCC

Q98.

O modelo relacional é hoje o principal modelo de dados para aplicações comerciais de processamento de dados. Com relação

aos fundamentos do modelo relacional,

• A) uma chave primária é um conjunto de atributos em uma relação referenciadora, tal que para cada tupla na relação referenciadora, os valores dos atributos

da chave primária precisam estar presentes como valor de chave candidata de uma

tupla na relação referenciada.

• B) a álgebra relacional oferece um conjunto de operações que pegam uma ou mais relações como entrada e retornam uma

ou mais relações como saída. Linguagens de consulta práticas, como SQL, são baseadas na álgebra relacional, e não

acrescentam muitos recursos sintáticos úteis.

• C) trata-se de um modelo baseado em uma coleção de tabelas. O usuário do sistema de banco de dados pode executar diversas operações nas tabelas e

tuplas, exceto fazer consultas e subconsultas.

• D) o esquema de uma relação refere-se ao projeto lógico, enquanto uma instância da relação refere-se ao seu conteúdo em

um ponto do tempo. Ambos são definidos de modo semelhante.

• E) uma superchave é um atributo único cujo valor garantidamente identifica as tuplas na relação de forma exclusiva. Uma

chave candidata é o atributo que será escolhido como chave primária.



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

Banco de Dados / Modelagem de Dados (Modelo Conceitual, Modelo Lógico, Modelo Físico)

Fonte: TECNóLOGO - SISTEMAS / SABESP / 2014 / FCC

Q99.

Um SGBD possui a capacidade de mudar o esquema interno sem ter de alterar o esquema conceitual, consequentemente não havendo necessidade de

alteração do esquema externo. As mudanças no esquema interno podem ser necessárias para que alguns arquivos físicos possam ser reorganizados, por

exemplo, pela criação de estruturas de acesso adicionais para aperfeiçoar o desempenho da recuperação ou atualização de dados.

Essa característica de um SGBD é denominada

• A) modelo lógico de dados.

• B) modelo físico de dados.

• C) independência modular.

• D) representação conceitual.

• E) independência física de dados.
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Banco de Dados / Modelo entidade relacionamento; Mapeamento E-R para relacional

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q100.

Um Técnico está participando da modelagem de um banco de dados utilizando o Modelo Entidade-Relacionamento − MER e

se deparou, dentre outras, com a entidade Processo, que contém os seguintes atributos:

NumeroProcesso − inteiro (PK)

DigitoProcesso − inteiro (PK)

AnoProcesso − inteiro (PK)

NumeroOABAdvogadoProcesso − cadeia de caracteres

NomeAdvogadoProcesso − cadeia de caracteres

NumeroOrgaoJudiciarioProcesso − inteiro (FK)

NumeroTribunal − inteiro (FK)

NumeroUnidadeOrigemProcesso − inteiro (FK)

Considerando as regras para o desenvolvimento do MER normalizado, o Técnico deve concluir corretamente que um atributo

que NÃO pode estar na entidade Processo é o

• A) NomeAdvogadoProcesso.

• B) AnoProcesso.

• C) NumeroOrgaoJudiciarioProcesso.

• D) NumeroTribunal.

• E) NumeroUnidadeOrigemProcesso.
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Banco de Dados / Normalização e dependência funcional

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q101.

Considere as tabelas TipoProduto e Produto, abaixo, em um banco de dados adequadamente normalizado.

Tabela: TipoProduto 



Tabela: Produto 

É possível concluir corretamente que

• A) o produto de Código 30 na tabela Produto deveria receber em CódigoDoTipo o valor 3, considerando os valores

atuais na tabela TipoProduto.

• B) os campos Código e Descrição, na tabela TipoProduto, precisam ser modificados para CódigoTipo e

DescriçãoTipo, pois já existe Código e Descrição na tabela Produto.

• C) as tabelas Produto e TipoProduto possuem um relacionamento do tipo m:n.

• D) o Código, na tabela Produto, deve ser incrementado obrigatoriamente em 10.

• E) o CódigoDoTipo na tabela Produto é chave estrangeira, pois estabelece uma ligação com a chave primária Código da

tabela TipoProduto.
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Banco de Dados / Álgebra relacional

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANALISTA DE SISTEMAS / TJ/RJ / 2012 / FCC

Q102.

Considere a seguinte tabela de um banco de dados.

TAB_FUNC = {COD_FUNC, NOME, COD_DEP, SAL}

Uma expressão da álgebra relacional representando a tabela formada pelos códigos (COD_FUNC) e nomes (NOME) dos funcionários que ganham salário (SAL)

entre 1000 e 3000 reais e trabalham no departamento de código (COD_DEP) 3 é:

• A) πCOD_FUNC,NOME(σCOD_DEP=3 ∧ SAL≥1000 ∧ SAL≤3000(TAB_FUNC)).

• B) π(σSAL≥1000 ∧ SAL≤3000(TAB_FUNC)).

• C) σCOD_DEP(πSAL≥1000 ∧ SAL≤3000(TAB_FUNC)).

• D) π(σSAL≥1000 ∧ SAL≤3000 ∧ COD_DEP=3(COD_FUNC,NOME)).

• E) σNOME,COD_FUNC(πCOD_DEP=3 ∧ SAL≥1000 ∧ SAL≤3000(TAB_FUNC)).

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

Banco de Dados / Linguagem SQL

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q103.

A constraint SQL que garante que um valor NÃO possa se repetir em uma coluna da tabela, podendo ser nulo, é

• A) FOREIGN KEY.

• B) INDEX KEY.

• C) UNIQUE.

• D) EXCLUSIVE.

• E) PRIMARY KEY.

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

Banco de Dados / Linguagem de definição de dados; Linguagem de manipulação de dados



Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q104.

Para retirar os privilégios update e insert concedidos ao usuário Paulo na tabela Clientes utiliza-se, na PL/SQL do Oracle

11g, a instrução

• A) CONSTRAINT REVOKE update, insert FROM Clientes ON Paulo OPTION CASCADE;

• B) CREATE ROLE update, insert ON Clientes FROM Paulo WITH REVOKE OPTION;

• C) REVOKE update, insert FROM Clientes ON Paulo;

• D) CREATE ROLE update, insert FROM Clientes ON REVOKE;

• E) REVOKE update, insert ON Clientes FROM Paulo;
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Banco de Dados / Conceito de transação

Fonte: TECNóLOGO - SISTEMAS / SABESP / 2014 / FCC

Q105.

Um SGBD multiusuário deve permitir que diversos usuários acessem o banco de dados ao mesmo tempo. Isso é essencial se os dados para as várias

aplicações estão integrados e mantidos em um único banco de dados. O SGBD deve incluir um software de controle de concorrência para garantir que muitos

usuários, ao tentar atualizar o mesmo dado, o façam de um modo controlado, para assegurar que os resultados das atualizações sejam corretos. Por exemplo,

quando muitos atendentes tentam reservar um lugar em um voo, o SGBD deve garantir que cada assento possa ser acessado somente por um atendente de

cada vez, para fazer a reserva de apenas um passageiro.

Em SGBD, a este conceito se dá o nome de

• A) acesso simultâneo.

• B) semáforo de acesso.

• C) transação.

• D) modularização.

• E) polimorfismo.
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Banco de Dados / Integridade de dados, concorrência, recuperação, distribuição, replicação

Fonte: ANALISTA SUPERIOR III - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS / INFRAERO / 2011 / FCC

Q106.

Clusters são grupos de tabelas que ficam ..I.. porque elas ..II.. que são frequentemente utilizadas em conjunto.

Isso ..III...

Completam correta e respectivamente as lacunas I, II e III:

• A) fisicamente armazenadas juntas; possuem a mesma quantidade de tuplas; diminui a necessidade de espaço em disco.

• B) fisicamente armazenadas juntas; compartilham colunas comuns; melhora o tempo de acesso a disco.

• C) logicamente armazenadas juntas; possuem a mesma quantidade de tuplas; diminui a necessidade de espaço em disco.

• D) logicamente armazenadas juntas; compartilham colunas comuns; melhora o tempo de acesso a disco.

• E) logicamente armazenadas juntas; compartilham colunas comuns; diminui a necessidade de espaço em disco.
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Banco de Dados / Procedimentos armazenados (“Stored Procedures”). Gatilhos (“Triggers”)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - INFORMáTICA/ BANCO DE DADOS / TRF 3ª / 2014 / FCC

Q107.

Uma trigger é um comando que o sistema executa automaticamente como um efeito colateral de uma modificação no Banco de Dados. 

 

Considere:



Para que a trigger em SQL padrão acima substitua o valor em branco (' ') contido no campo nome_inst pelo valor nulo, deve-se completar

com:

• A) replace novaLinha.nome_inst= null;.

• B) def novaLinha.nome_inst with null;.

• C) insert novaLinha.nome_inst= null;.

• D) set novaLinha.nome_inst= null;.

• E) replace novaLinha.nome_inst as null;.
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Banco de Dados / Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados / ORACLE

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q108.

Em uma empresa, um servidor Oracle 11g apresentou um problema e o disco no qual se localizavam os arquivos do banco de

dados foi danificado e perderam-se todos os arquivos (control files, datafiles, online redo log files etc.), porém, o disco no qual

estava a flash recovery area ficou intacto. Neste caso,

• A) não será possível restaurar um backup do banco de dados, pois os control files, datafiles e online redo log files foram

perdidos.

• B) será possível restaurar um backup do banco de dados utilizando o aplicativo DUMP ou RESTORE a partir da flash

recovery area.

• C) não será possível restaurar um banco de dados porque o servidor sempre fica off-line quando o disco é danificado,

impedindo o acesso à flash recovery area.

• D) será possível restaurar um backup RMAN em conjunto com os archive redo log files contidos na flash recovery area.

• E) não será possível restaurar o banco de dados, pois o software Oracle foi corrompido e o disco no qual se localizavam os

arquivos do banco de dados foi danificado.
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Banco de Dados / Sistemas de Suporte a Decisão e Data Warehouses / Definição, Conceitos básicos; Modelos Star e Snowflake

Fonte: ANALISTA DE SISTEMAS - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS / MPE/PB / 2015 / FCC

Q109.

Em um processo de Data Mining em um banco de dados, foram considerados dois atributos de clientes de uma organização: diploma (grau de 

instrução) e renda. Com base nestes atributos o Administrador de BD criou as regras: 

 

 

 

Para toda pessoa P, P.diploma=doutor and P.renda > 275.000,00 => P.crédito = excelente



 

 

Para toda pessoa P, P.diploma=bacharel or (P.renda > 75.000,00 and P.renda <120.000,00) => P.crédito = bom 

 

 

 

Considerando as técnicas de Data Mining, é correto afirmar que as regras acima

• A) são exemplos de regras de associação baseadas em confiança, em que o antecedente é verdadeiro quando o consequente é verdadeiro, visando, por

exemplo, oferecer gratuitamente cartões de crédito aos elegíveis.

• B) são exemplos de regras de classificação obtidas do processo de primeiro encontrar conjuntos de itens com suporte suficiente chamados conjuntos de

itens confiáveis, visando, por exemplo, oferecer crédito aos elegíveis.

• C) buscam classificar os clientes objetivando, por exemplo, atender a uma solicitação de cartão de crédito, com base em seu

nível de merecimento de crédito.

• D) buscam classificar os clientes com base na técnica de recall, que utiliza como medida a fração de tempo em que o classificador dá a classificação correta,

visando, por exemplo, a concessão de empréstimo.

• E) são regras de associação que utilizam a técnica de especificidade, que contabiliza quantas vezes a previsão positiva está

correta, visando, por exemplo, a concessão de empréstimo.
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Banco de Dados / Implementações: ROLAP, MOLAP e HOLAP

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q110.

Na abordagem Star Schema, usada para modelar data warehouses, os fatos são representados na tabela de fatos, que

normalmente

• A) é única em um diagrama e ocupa a posição central.

• B) está ligada com cardinalidade n:m às tabelas de dimensão.

• C) está ligada às tabelas de dimensão, que se relacionam entre si com cardinalidade 1:n.

• D) tem chave primária formada independente das chaves estrangeiras das tabelas de dimensão.

• E) está ligada a outras tabelas de fatos em um layout em forma de estrela.
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Linguagens de Programação / Algoritmos e estruturas de dados e objetos; Tipos de dados elementares e estruturados

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q111.

Estruturas de dados básicas, como as pilhas e filas, são usadas em uma gama variada de aplicações. As filas, por exemplo,

suportam alguns métodos essenciais, como o

• A) enqueue(x), que insere o elemento x no fim da fila, sobrepondo o último elemento.

• B) dequeue(), que remove e retorna o elemento do começo da fila; um erro ocorrerá se a fila estiver vazia.

• C) push(x), que insere o elemento x no topo da fila, sem sobrepor nenhum elemento.

• D) pop(), que remove o elemento do início da fila e o retorna, ou seja, devolve o último elemento inserido.

• E) top(), que retorna o elemento do fim da fila sem removê-lo; um erro ocorrerá se a fila estiver vazia.
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Linguagens de Programação / Estruturas de controle de fluxo

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO/ESPECIALIDADE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRF 4ª / 2014 / FCC

Q112.

O tipo boolean é um tipo de dado utilizado na programação 

de computadores. Em operações lógicas o resultado será 

sempre um valor boolean TRUE ou FALSE. Estas operações, muitas vezes, são apresentadas em uma tabela 

conhecida como "tabela verdade", como a tabela abaixo. 



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

• A) FALSE, FALSE e TRUE.

• B) TRUE, TRUE e FALSE.

• C) TRUE, FALSE e FALSE.

• D) FALSE, TRUE e TRUE.

• E) TRUE, TRUE e TRUE.
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Linguagens de Programação / Programação estruturada

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

Q113.

Considere os seguintes trechos de códigos que utilizam strings e o comando condicional if em diferentes linguagens de programação:

Trecho 1:

Dim str As String="teste"

If str Is Nothing OrElse str.Equals(String.Empty) OrElse str.Trim().Equals(String.Empty) Then

Trecho 2:

 var aStr: string;  

    Result: Boolean;  

begin  

 aStr := Trim(UpperCase(aStr)); 

 if Pos('@', aStr) > 1 then  

 begin   

   Delete(aStr, 1, pos('@', aStr));  

   Result := (Length(aStr) > 0) and (Pos('.', aStr) > 2);  

 end  

 else  

   Result := False;  

end; 

Trecho 3:

string str= "teste"; if (str == null || str.Equals(String.Empty) || str.Trim().Equals(String.Empty))

Os trechos 1, 2 e 3 estão escritos nas seguintes linguagens de programação, respectivamente,

• A) C# − Delphi − Visual Basic.net.

• B) Visual Basic.net − Delphi −- C#.

• C) Delphi − Visual Basic.net − C#.

• D) Visual Basic.net − C# − Java.

• E) C# − Visual Basic.net − Java.
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Linguagens de Programação / Programação orientada a objetos, classes, objetos, métodos, mensagens, sobrecarga, herança, polimorfismo,

interfaces e pacotes, tratamento de exceção

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

Q114.

Considere os trechos de códigos que fazem conexão com banco de dados em diferentes linguagens de programação:

Trecho 1:

  

public class Connection {  

    public Connection getConnection() {  

        try {  

            return DriverManager.getConnection( 

"jdbc:mysql://localhost/fj21", "root", "");  

        } catch (SQLException e) {  

            return null;  

        }  

    }  

} 

Trecho 2:

 static private void InsertRow(string connectionString){  

 string queryString = "INSERT INTO Customers (CustomerID, 

CompanyName)   

                      Values('NWIND', 'Northwind Traders')";  

 OdbcCommand command = new OdbcCommand(queryString); 

 using (OdbcConnection connection = new 

OdbcConnection(connectionString)){   

        command.Connection = connection;  

 connection.Open();  

 command.ExecuteNonQuery();  

 }  

} 

Os trechos 1 e 2 estão escritos, respectivamente, nas seguintes linguagens de programação,

• A) Delphi − Visual Basic.net.

• B) Delphi − C#.

• C) Java − C#.

• D) C# − Delphi.

• E) Java − Visual Basic.net.

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

Linguagens de Programação / Arquiteturas de componentes / Microsoft COM; Microsoft.Net

Fonte: AGENTE DE DEFENSORIA PúBLICA - ANALISTA DE SISTEMAS / DPE/SP / 2015 / FCC

Q115.

Na plataforma .Net, como a máquina virtual deve trabalhar com diversas linguagens de programação diferentes, a Common

Language Runtime − CLR não pode executar diretamente o código do C#, sendo assim, ela precisa executar uma linguagem

comum a todas as linguagens de programação da plataforma, chamada Common

• A) Infrastructure − CLI.

• B) Level Language − CLL.

• C) Bytecode Language − CBL.



• D) Intermediate Language − CIL.

• E) Interpreted Language − CIL.

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

Linguagens de Programação / Arquiteturas de componentes / J2EE

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

Q116.

Design patterns podem ser divididos em três categorias: creational, structural e behavioral. Um dos design patterns da categoria creational garante para uma

classe específica, apenas uma única instância, a qual é acessível de forma global e uniforme. Este design pattern é conhecido como

• A) Façade.

• B) Builder.

• C) Abstract Factory.

• D) Singleton.

• E) Composite.

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

Linguagens de Programação / Linguagens / HTML e DHTML

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q117.

Considere uma página HTML5 que possui um elemento <div class="texto"> contendo em seu interior um texto grande, de,

aproximadamente, uma página. Para colocar este texto em 3 colunas nos navegadores Chrome, Safari e Opera, utilizando

CSS3, deve-se inserir, no bloco CSS incorporado, a instrução

• A) .texto{-webkit-column-count:3}

• B) .texto{-moz-column-count:3}

• C) #texto{column-count:3}

• D) .texto{column-width:3}

• E) .texto{-column-count-width:3}

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

Linguagens de Programação / Linguagens / XML

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q118.

Em uma DTD de um arquivo XML há um elemento com a seguinte declaração:

<!ELEMENT cliente (telefone?)>

Em cada ocorrência do elemento cliente, o elemento telefone deve aparecer

• A) zero ou uma vez.

• B) pelo menos uma vez.

• C) uma ou muitas vezes.

• D) muitas vezes.

• E) pelo menos duas vezes.

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

Linguagens de Programação / Linguagens / Javascript



Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q119.

Considere o código JavaScript a seguir:

<html> 

<body> 

 <script> 

   var vet = [2, 10, 3, 56, 34, 21]; 

   var i,j,aux; 

   for(i = 1; i < vet.length; i++){ 

    aux = vet[i]; 

    for(j = i-1; (j >= 0) && (aux < vet[j]); j--) 

      vet[j + 1] = vet[j]; 

    vet[j + 1] = aux; 

   } 

   document.write(vet); 

 </script> 

</body> 

</html> 

Quando a página for executada no navegador será exibido na tela:

• A) 56,34,21,10,3,2

• B) ArrayIndexOfBoundsException

• C) 2,10,34,56,21,3

• D) 2,3,10,21,34,56

• E) um espaço em branco, pois o comando document.write está incorreto.

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

Linguagens de Programação / Linguagens / PHP

Fonte: ANALISTA DE SISTEMAS / DPE/RR / 2015 / FCC

Q120.

Considere o código-fonte PHP abaixo.

 

<?php 

 function calcula ( ......I ) { 

   $a=$a+10; 

   $a+=4;  

 } 

 $a=2; 

 calcula($a); 

 echo $a; 

?> 

Para executar o código e ser exibido o valor 16, a lacuna I deverá ser preenchida corretamente por

• A) $a

• B) a

• C) &$a

• D) $a*

• E) $#a

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



Linguagens de Programação / Linguagens / JSP

Fonte: ANALISTA - APOIO INFORMAçãO E COMUNICAçãO - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / CNMP / 2015 / FCC

Q121.

Em uma aplicação web que utiliza Struts 2, um arquivo JSP possui o seguinte trecho de código:

<s:form action="Controle"> 

 <s:textfield name="usuario" label="Usuário"/> 

 <s:password name="senha" label="Senha"/> 

 <s:submit> 

</s:form> 

Para que as tags presentes neste arquivo possam ser reconhecidas e utilizadas, no topo (início) deste arquivo, antes da abertura

da tag html, deve ser utilizada a instrução

• A) <%@ page prefix="s" uri="/struts-tags" %>

• B) <%@ include prefix="s" taglib="struts" uri="org.apache.struts2.componentes/struts-tags"%>

• C) <%@ taglib prefix="s" uri="/struts-tags" %>

• D) <%@ taglib contentType="struts" pageUri=" org.apache.struts2.componentes/tags "%>

• E) <%@ taglib contentType ="text/struts" prefix="s" uri="org.apache.struts2.componentes/tags"%>

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

Linguagens de Programação / Linguagens / Servlets

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ANáLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / MPE/MA / 2013 / FCC

Q122.

Considere a servlet Java a seguir presente em uma aplicação web desenvolvida em Java utilizando a IDE NetBeans e o servidor

Tomcat:   

package controle;  

 

 

import entity.Cliente;   

import java.io.*;   

import javax.servlet.*;   

import javax.servlet.annotation.*;   

import javax.servlet.http.*;  

 

 

@WebServlet(name = "Controle", urlPatterns = {"/Controle"})   

public class Controle extends HttpServlet    

{   

   protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException,    

   IOException    

  {        int id;   

           String nome, telefone;   

           double renda;   

           id = Integer.parseInt(request.getParameter("id_cli"));   

           nome = request.getParameter("nome_cli");   

           telefone = request.getParameter("telefone_cli");   

           renda =  

Double.parseDouble(request.getParameter("renda_cli"));   

           Cliente cli = new Cliente();   

           cli.setId(id);   

           cli.setNome(nome);   

           cli.setTelefone(telefone);   

           cli.setRenda(renda);   

   } 



 

 

   @Override   

   protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException    

   {        processRequest(request, response);   

   }  

 

 

   @Override   

   protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException    

   {        processRequest(request, response);   

   }   

}

De acordo com o código acima, pode-se concluir que

• A) os dados recebidos do formulário são encapsulados no objeto cli da classe Cliente, presente no pacote controle.

• B) os dados que chegam do formulário são recebidos diretamente no método processRequest, sem passar antes por nenhum outro método.

• C) todos os atributos da classe Cliente são do tipo String.

• D) id_cli, nome_cli, telefone_cli e renda_cli são nomes dos campos do formulário definidos pelo atributo name na tag input.

• E) a interface HttpServlet possui os métodos doPost, doGet e proccessRequest.

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