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Q1.

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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Q2.

O museu é considerado um instrumento de neutralização – e talvez o seja de fato. Os objetos que nele se encontram reunidos 

trazem o testemunho de disputas sociais, de conflitos políticos e religiosos. Muitas obras antigas celebram vitórias militares e 

conquistas: a maior parte presta homenagem às potências dominantes, suas financiadoras. As obras modernas são, mais 

genericamente, animadas pelo espírito crítico: elas protestam contra os fatos da realidade, os poderes, o estado das coisas. O museu 

reúne todas essas manifestações de sentido oposto. Expõe tudo junto em nome de um valor que se presume partilhado por elas: a 

qualidade artística. Suas diferenças funcionais, suas divergências políticas são apagadas. A violência de que participavam, ou que 

combatiam, é esquecida. O museu parece assim desempenhar um papel de pacificação social. A guerra das imagens extingue-se na 

pacificação dos museus. 

Todos os objetos reunidos ali têm como princípio o fato de terem sido retirados de seu contexto. Desde então, dois pontos de 

vista concorrentes são possíveis. De acordo com o primeiro, o museu é por excelência o lugar de advento da Arte enquanto tal, 

separada de seus pretextos, libertada de suas sujeições. Para o segundo, e pela mesma razão, é um "depósito de despojos". Por um



lado, o museu facilita o acesso das obras a um status estético que as exalta. Por outro, as reduz a um destino igualmente estético, 

mas, desta vez, concebido como um estado letárgico. 

A colocação em museu foi descrita e denunciada frequentemente como uma desvitalização do simbólico, e a musealização 

progressiva dos objetos de uso como outros tantos escândalos sucessivos. Ainda seria preciso perguntar sobre a razão do 

"escândalo". Para que haja escândalo, é necessário que tenha havido atentado ao sagrado. Diante de cada crítica escandalizada 

dirigida ao museu, seria interessante desvendar que valor foi previamente sacralizado. A Religião? A Arte? A singularidade absoluta 

da obra? A Revolta? A Vida autêntica? A integridade do Contexto original? Estranha inversão de perspectiva. Porque, simul- 

taneamente, a crítica mais comum contra o museu apresenta-o como sendo, ele próprio, um órgão de sacralização. O museu, por 

retirar as obras de sua origem, é realmente "o lugar simbólico onde o trabalho de abstração assume seu caráter mais violento e mais 

ultrajante". Porém, esse trabalho de abstração e esse efeito de alienação operam em toda parte. É a ação do tempo, conjugada com 

nossa ilusão da presença mantida e da arte conservada.

(Adaptado de: GALARD, Jean. Beleza Exorbitante. São Paulo, Fap.-Unifesp, 2012, p. 68-71)

Atente para as afirmativas abaixo.

I. Em ... presta homenagem às potências dominantes... (1º parágrafo), o sinal indicativo de crase pode ser suprimido

excluindo-se também o artigo definido, sem prejuízo para a correção.

II. O acento em "têm" (2º parágrafo) é de caráter diferencial, em razão da semelhança com a forma singular "tem",

diferentemente do acento aplicado a "porém" (3º parágrafo), devido à tonicidade da última sílaba, terminada em "em".

III. Os acentos nos termos "excelência" (2º parágrafo) e "necessário" (3º parágrafo) devem-se à mesma razão.

Está correto o que consta em

• A) I, II e III.

• B) I, apenas.

• C) I e III, apenas.

• D) II, apenas.

• E) II e III, apenas.
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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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Na Biblioteca 10 de Helsinki é possível ler deitado na

rede, fazer negócios, dançar, tocar guitarra ou tirar uma soneca.

É possível fazer praticamente qualquer coisa que jamais se

pensaria em fazer em uma biblioteca. Isso porque seu diretor,

Kari Lämsä, pensou que no novo mundo existe pouco espaço

para as velhas bibliotecas e um espaço enorme para as

inovadoras.

Lämsä conhece o funcionamento das bibliotecas

tradicionais: começou colocando livros nas estantes. Mas o que

chamou a atenção sobre ele é que se deu conta do futuro.

O sucesso de Lämsä pode ser medido: a biblioteca

recebe 2.000 usuários por dia em uma cidade com 600.000

habitantes e 36 bibliotecas. A metade de seus usuários tem

entre 25 e 35 anos. É o sonho de qualquer bibliotecário que

observa como os grandes leitores das bibliotecas, que são as

crianças, fogem ao crescer. Lämsä, no entanto, conseguiu atrair

essa faixa refratária a um espaço associado ao silêncio.

(Adaptado de: brasil.elpais.com/brasil/2015/06/13/cultura/

1434216067290976.html)

O verbo que pode ser flexionado em uma forma do plural,

sem prejuízo da correção e sem que nenhuma outra modificação seja feita na frase, está em:

• A) ... existe pouco espaço para as velhas bibliotecas...

• B) ... a biblioteca recebe 2.000 usuários por dia...

• C) ... que jamais se pensaria...

• D) A metade de seus usuários tem entre 25 e 35 anos.

• E) ... que observa como os grandes leitores das

bibliotecas...
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#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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Reunir-se para ouvir alguém ler tornou-se uma prática ne-

cessária e comum no mundo laico da Idade Média. Até a

invenção da imprensa, a alfabetização era rara e os livros,

propriedade dos ricos, privilégio de um pequeno punhado de

leitores.

Embora alguns desses senhores afortunados ocasio-

nalmente emprestassem seus livros, eles o faziam para um

número limitado de pessoas da própria classe ou família.

(Adaptado de: MANGUEL, Alberto, op.cit.)

Mantêm-se a correção e as relações de sentido estabelecidas no texto, substituindo-se Embora (2º parágrafo) por

• A) Contudo.

• B) Desde que.

• C) Porquanto.

• D) Uma vez que.

• E) Conquanto.
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Q7.



Depois que se tinha fartado de ouro, o mundo teve fome de açúcar, mas o açúcar consumia escravos. O esgotamento das

minas − que de resto foi precedido pelo das florestas que forneciam o combustível para os fornos −, a abolição da escravatura e,

finalmente, uma procura mundial crescente, orientam São Paulo e o seu porto de Santos para o café. De amarelo, passando pelo

branco, o ouro tornou-se negro.

Mas, apesar de terem ocorrido essas transformações que tornaram Santos num dos centros do comércio internacional, o local

conserva uma beleza secreta; à medida que o barco penetra lentamente por entre as ilhas, experimento aqui o primeiro sobressalto

dos trópicos. Estamos encerrados num canal verdejante. Quase podíamos, só com estender a mão, agarrar essas plantas que o Rio

ainda mantinha à distância nas suas estufas empoleiradas lá no alto. Aqui se estabelece, num palco mais modesto, o contato com a

paisagem.

O arrabalde de Santos, uma planície inundada, crivada de lagoas e pântanos, entrecortada por riachos estreitos e canais, cujos

contornos são perpetuamente esbatidos por uma bruma nacarada, assemelha-se à própria Terra, emergindo no começo da criação.

As plantações de bananeiras que a cobrem são do verde mais jovem e terno que se possa imaginar: mais agudo que o ouro verde

dos campos de juta no delta do Bramaputra, com o qual gosto de o associar na minha recordação; mas é que a própria fragilidade do

matiz, a sua gracilidade inquieta, comparada com a suntuosidade tranquila da outra, contribuem para criar uma atmosfera primordial.

Durante cerca de meia hora, rolamos por entre bananeiras, mais plantas mastodontes do que árvores anãs, com troncos

plenos de seiva que terminam numa girândola de folhas elásticas por sobre uma mão de 100 dedos que sai de um enorme lótus

castanho e rosado. A seguir, a estrada eleva-se até os 800 metros de altitude, o cume da serra. Como acontece em toda parte nessa

costa, escarpas abruptas protegeram dos ataques do homem essa floresta virgem tão rica que para encontrarmos igual a ela teríamos

de percorrer vários milhares de quilômetros para norte, junto da bacia amazônica.

Enquanto o carro geme em curvas que já nem poderíamos qualificar como “cabeças de alfinete”, de tal modo se sucedem em

espiral, por entre um nevoeiro que imita a alta montanha de outros climas, posso examinar à vontade as árvores e as plantas

estendendo-se perante o meu olhar como espécimes de museu.

(Adaptado de: LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes Trópicos. Coimbra, Edições 70, 1979, p. 82-3)

Mantendo-se a correlação verbal na primeira frase do texto, a substituição de Depois que por “Caso”, acarretará as seguintes

mudanças nas formas verbais:

• A) fartasse − terá − iria consumir

• B) fartara − tivera − consumira

• C) teria fartado − teria tido − teria consumido

• D) tenha fartado − terá − consumirá

• E) tivesse fartado − teria − consumiria
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Q8.

Depois que se tinha fartado de ouro, o mundo teve fome de açúcar, mas o açúcar consumia escravos. O esgotamento das

minas − que de resto foi precedido pelo das florestas que forneciam o combustível para os fornos −, a abolição da escravatura e,

finalmente, uma procura mundial crescente, orientam São Paulo e o seu porto de Santos para o café. De amarelo, passando pelo

branco, o ouro tornou-se negro.

Mas, apesar de terem ocorrido essas transformações que tornaram Santos num dos centros do comércio internacional, o local

conserva uma beleza secreta; à medida que o barco penetra lentamente por entre as ilhas, experimento aqui o primeiro sobressalto

dos trópicos. Estamos encerrados num canal verdejante. Quase podíamos, só com estender a mão, agarrar essas plantas que o Rio

ainda mantinha à distância nas suas estufas empoleiradas lá no alto. Aqui se estabelece, num palco mais modesto, o contato com a

paisagem.

O arrabalde de Santos, uma planície inundada, crivada de lagoas e pântanos, entrecortada por riachos estreitos e canais, cujos

contornos são perpetuamente esbatidos por uma bruma nacarada, assemelha-se à própria Terra, emergindo no começo da criação.

As plantações de bananeiras que a cobrem são do verde mais jovem e terno que se possa imaginar: mais agudo que o ouro verde

dos campos de juta no delta do Bramaputra, com o qual gosto de o associar na minha recordação; mas é que a própria fragilidade do

matiz, a sua gracilidade inquieta, comparada com a suntuosidade tranquila da outra, contribuem para criar uma atmosfera primordial.

Durante cerca de meia hora, rolamos por entre bananeiras, mais plantas mastodontes do que árvores anãs, com troncos

plenos de seiva que terminam numa girândola de folhas elásticas por sobre uma mão de 100 dedos que sai de um enorme lótus

castanho e rosado. A seguir, a estrada eleva-se até os 800 metros de altitude, o cume da serra. Como acontece em toda parte nessa

costa, escarpas abruptas protegeram dos ataques do homem essa floresta virgem tão rica que para encontrarmos igual a ela teríamos

de percorrer vários milhares de quilômetros para norte, junto da bacia amazônica.

Enquanto o carro geme em curvas que já nem poderíamos qualificar como “cabeças de alfinete”, de tal modo se sucedem em

espiral, por entre um nevoeiro que imita a alta montanha de outros climas, posso examinar à vontade as árvores e as plantas

estendendo-se perante o meu olhar como espécimes de museu.

(Adaptado de: LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes Trópicos. Coimbra, Edições 70, 1979, p. 82-3)

A alteração da voz do verbo poder, nas duas vezes em que ocorre no último parágrafo, deverá resultar nas seguintes formas,

respectivamente:



• A) se poderia − se pode

• B) poder-se-ia − podem-se

• C) poderiam-se − pode-se

• D) se poderiam − podem-se

• E) se poderiam − se pode
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Estava mal chegando a São Paulo, quando um repórter me provocou: "Mas como, Chico, mais um samba? Você não acha que

isso já está superado?" Não tive tempo de me defender ou de atacar os outros, coisa que anda muito em voga. Já era hora de

enfrentar o dragão, como diz o Tom, enfrentar as luzes, os cartazes, e a plateia, onde distingui um caro colega regendo um coro pra

frente, de franca oposição. Fiquei um pouco desconcertado pela atitude do meu amigo, um homem sabidamente isento de

preconceitos. Foi-se o tempo em que ele me censurava amargamente, numa roda revolucionária, pelo meu desinteresse em participar

de uma passeata cívica contra a guitarra elétrica. Nunca tive nada contra esse instrumento, como nada tenho contra o tamborim. O

importante é Mutantes e Martinho da Vila no mesmo palco.

Mas, como eu ia dizendo, estava voltando da Europa e de sua música estereotipada, onde samba, toada etc. são ritmos

virgens para seus melhores músicos, indecifráveis para seus cérebros eletrônicos. "Só tenho uma opção, confessou-me um italiano −
sangue novo ou a antimúsica. Veja, os Beatles, foram à Índia..." Donde se conclui como precipitada a opinião, entre nós, de que

estaria morto o nosso ritmo, o lirismo e a malícia, a malemolência. É certo que se deve romper com as estruturas. Mas a música

brasileira, ao contrário de outras artes, já traz dentro de si os elementos de renovação. Não se trata de defender a tradição, família ou

propriedade de ninguém. Mas foi com o samba que João Gilberto rompeu as estruturas da nossa canção. E se o rompimento não foi

universal, culpa é do brasileiro, que não tem vocação pra exportar coisa alguma.

Quanto a festival, acho justo que estejam todos ansiosos por um primeiro prêmio. Mas não é bom usar de qualquer recurso,

nem se deve correr com estrondo atrás do sucesso, senão ele se assusta e foge logo. E não precisa dar muito tempo para se

perceber "que nem toda loucura é genial, como nem toda lucidez é velha".

(Adaptado de: HOLANDA, Chico Buarque de, apud Adélia B. de Menezes, Desenho Mágico: Poesia e Política em Chico Buarque, São Paulo,

Ateliê, 2002, p. 28-29)

O verbo que pode ser indiferentemente flexionado no singular ou no plural encontra-se em:

• A) ... enfrentar as luzes, os cartazes, e a plateia... (1º parágrafo)

• B) Mas a música brasileira, ao contrário de outras artes, já traz dentro de si os elementos de renovação. (2º parágrafo)

• C) Veja, os Beatles, foram à Índia... (2º parágrafo)

• D) O importante é Mutantes e Martinho da Vila no mesmo palco. (1º parágrafo)

• E) ... onde samba, toada etc. são ritmos virgens para seus melhores músicos... (2º parágrafo)
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Português / Regência nominal e verbal

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

Q10.

Internet

Quando decidimos criar o site Porta dos Fundos, o fi- 

zemos porque a televisão tinha nos dito que nosso tipo de 

humor não era popular, era feito para um nicho e não daria 

ibope. Resolvemos fazer na internet porque era onde podíamos 

ter gerência do nosso “projeto”. Podíamos falar o que quisés- 

semos do jeito que nós bem entendêssemos. 

Dois anos após o lançamento, o Porta bateu a marca de 

mais de um bilhão de espectadores pelo Brasil e pelo mundo. 

Eles tinham razão, se tivéssemos feito um programa para te- 

levisão, com toda certeza nosso público teria sido muito pe- 

queno e não teria dado ibope. Até porque iriam nos colocar 

sexta-feira, meia-noite e meia depois de um Globo Repórter. 

Na internet tivemos a possibilidade de sermos vistos 

sem as amarras dos horários certinhos e dos dias determina-



dos. Uma pessoa no Japão pode assistir aos nossos vídeos a 

qualquer hora do dia em qualquer lugar e mídia. A TV precisa 

dizer para ela mesma o que nos disse lá trás: que seus 

programas são feitos para um nicho e não vão dar ibope. A 

importância da internet é gigante e um terreno ainda a ser 

explorado. 

Em outubro de 2014, o Porta dos Fundos resolveu levar 

os episódios que já estão na internet para a televisão. Que- 

ríamos atingir um outro tipo de público, e conseguimos. Muita 

gente que não sabia do site tomou conhecimento do nosso 

conteúdo. Ou seja, cada plataforma tem o seu valor e uma não 

exclui a outra.

(Adaptado de: PORCHAT, Fábio. O Estado de S.Paulo. Ca-

derno 2. C10, 16/11/2014)

No que se refere à regência, a expressão empregada

corretamente está destacada em negrito na seguinte

frase, redigida a partir do texto:

• A) Para ilustrar seu ponto de vista, Fábio Porchat faz

alusão a um programa da Rede Globo de televisão.

• B) A televisão disse aos humoristas que seu programa

não provocaria um forte impacto sob o público

geral.

• C) Exibir o programa em uma sexta-feira após meianoite faria com que a audiência ficasse restrita de

poucos.

• D) Após dois anos, um número expressivo de espectadores demonstrava sua aprovação sobre o

programa.

• E) Fábio Porchat e seus sócios estudaram com cautela

a viabilidade por levar o programa à televisão

em 2014.
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Português / Ocorrência da crase

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

Q11.

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 / Pontuação

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

Q12.

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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Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2016 / FCC



Q13.

Depois que se tinha fartado de ouro, o mundo teve fome de açúcar, mas o açúcar consumia escravos. O esgotamento das

minas − que de resto foi precedido pelo das florestas que forneciam o combustível para os fornos −, a abolição da escravatura e,

finalmente, uma procura mundial crescente, orientam São Paulo e o seu porto de Santos para o café. De amarelo, passando pelo

branco, o ouro tornou-se negro.

Mas, apesar de terem ocorrido essas transformações que tornaram Santos num dos centros do comércio internacional, o local

conserva uma beleza secreta; à medida que o barco penetra lentamente por entre as ilhas, experimento aqui o primeiro sobressalto

dos trópicos. Estamos encerrados num canal verdejante. Quase podíamos, só com estender a mão, agarrar essas plantas que o Rio

ainda mantinha à distância nas suas estufas empoleiradas lá no alto. Aqui se estabelece, num palco mais modesto, o contato com a

paisagem.

O arrabalde de Santos, uma planície inundada, crivada de lagoas e pântanos, entrecortada por riachos estreitos e canais, cujos

contornos são perpetuamente esbatidos por uma bruma nacarada, assemelha-se à própria Terra, emergindo no começo da criação.

As plantações de bananeiras que a cobrem são do verde mais jovem e terno que se possa imaginar: mais agudo que o ouro verde

dos campos de juta no delta do Bramaputra, com o qual gosto de o associar na minha recordação; mas é que a própria fragilidade do

matiz, a sua gracilidade inquieta, comparada com a suntuosidade tranquila da outra, contribuem para criar uma atmosfera primordial.

Durante cerca de meia hora, rolamos por entre bananeiras, mais plantas mastodontes do que árvores anãs, com troncos

plenos de seiva que terminam numa girândola de folhas elásticas por sobre uma mão de 100 dedos que sai de um enorme lótus

castanho e rosado. A seguir, a estrada eleva-se até os 800 metros de altitude, o cume da serra. Como acontece em toda parte nessa

costa, escarpas abruptas protegeram dos ataques do homem essa floresta virgem tão rica que para encontrarmos igual a ela teríamos

de percorrer vários milhares de quilômetros para norte, junto da bacia amazônica.

Enquanto o carro geme em curvas que já nem poderíamos qualificar como “cabeças de alfinete”, de tal modo se sucedem em

espiral, por entre um nevoeiro que imita a alta montanha de outros climas, posso examinar à vontade as árvores e as plantas

estendendo-se perante o meu olhar como espécimes de museu.

(Adaptado de: LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes Trópicos. Coimbra, Edições 70, 1979, p. 82-3)

Uma redação alternativa para o segmento ... mas é que a própria fragilidade do matiz, a sua gracilidade inquieta, comparada

com a suntuosidade tranquila da outra, contribuem para criar uma atmosfera primordial (3º parágrafo), sem prejuízo da correção

e do sentido, está em:

• A) conquanto seja a fragilidade mesma do colorido, aliada à graciosidade fugaz, em contraposição à riqueza consolidada da

outra, que contribui para a formação de um clima primaz.

• B) não obstante a própria instabilidade da coloração, à sua gratuidade pode-se comparar o fausto despreocupado da outra,

que contribui para instaurar um ambiente primevo.

• C) todavia, é devido à própria fragilidade do tom − à sua graciosidade irrequieta − posta em paralelo com o fausto inabalável

da outra, que contribui para inventar um ambiente primordial.

• D) mas é, no entanto, a própria delicadeza do matiz, sua gratuidade inconstante, que, comparada ao luxo estável da outra,

contribui para a conformação de um meio ambiente ancestral.

• E) é, todavia, porque a própria fragilidade da coloração e a sua graciosidade instável, comparada ao fausto tranquilo da outra,

contribuem para conformar uma ambientação primitiva.
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Português / Intelecção de texto

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2016 / FCC

Q14.

Depois que se tinha fartado de ouro, o mundo teve fome de açúcar, mas o açúcar consumia escravos. O esgotamento das 

minas − que de resto foi precedido pelo das florestas que forneciam o combustível para os fornos −, a abolição da escravatura e, 

finalmente, uma procura mundial crescente, orientam São Paulo e o seu porto de Santos para o café. De amarelo, passando pelo 

branco, o ouro tornou-se negro. 

Mas, apesar de terem ocorrido essas transformações que tornaram Santos num dos centros do comércio internacional, o local 

conserva uma beleza secreta; à medida que o barco penetra lentamente por entre as ilhas, experimento aqui o primeiro sobressalto 

dos trópicos. Estamos encerrados num canal verdejante. Quase podíamos, só com estender a mão, agarrar essas plantas que o Rio 

ainda mantinha à distância nas suas estufas empoleiradas lá no alto. Aqui se estabelece, num palco mais modesto, o contato com a 

paisagem. 

O arrabalde de Santos, uma planície inundada, crivada de lagoas e pântanos, entrecortada por riachos estreitos e canais, cujos 

contornos são perpetuamente esbatidos por uma bruma nacarada, assemelha-se à própria Terra, emergindo no começo da criação. 

As plantações de bananeiras que a cobrem são do verde mais jovem e terno que se possa imaginar: mais agudo que o ouro verde 

dos campos de juta no delta do Bramaputra, com o qual gosto de o associar na minha recordação; mas é que a própria fragilidade do 

matiz, a sua gracilidade inquieta, comparada com a suntuosidade tranquila da outra, contribuem para criar uma atmosfera primordial. 

Durante cerca de meia hora, rolamos por entre bananeiras, mais plantas mastodontes do que árvores anãs, com troncos 

plenos de seiva que terminam numa girândola de folhas elásticas por sobre uma mão de 100 dedos que sai de um enorme lótus 

castanho e rosado. A seguir, a estrada eleva-se até os 800 metros de altitude, o cume da serra. Como acontece em toda parte nessa 

costa, escarpas abruptas protegeram dos ataques do homem essa floresta virgem tão rica que para encontrarmos igual a ela teríamos



de percorrer vários milhares de quilômetros para norte, junto da bacia amazônica. 

Enquanto o carro geme em curvas que já nem poderíamos qualificar como “cabeças de alfinete”, de tal modo se sucedem em 

espiral, por entre um nevoeiro que imita a alta montanha de outros climas, posso examinar à vontade as árvores e as plantas 

estendendo-se perante o meu olhar como espécimes de museu.

(Adaptado de: LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes Trópicos. Coimbra, Edições 70, 1979, p. 82-3)

O excerto, que narra a passagem de Lévi-Strauss por Santos, rumo a São Paulo,

• A) representa com minúcia uma natureza que foi preservada graças ao desenvolvimento de Santos, impulsionado pelo cultivo

do café.

• B) descreve a natureza pujante da região, a despeito de seu desenvolvimento econômico, a ponto de recorrer a imagens de

cunho religioso para melhor ilustrar seu ponto de vista.

• C) tece juízo de valor a respeito do desenvolvimento econômico do Brasil, tendo como pano de fundo sua riqueza natural

inexplorada.

• D) compara a natureza litorânea de Santos à encontradiça junto ao leito do rio Bramaputra, com vistas a mostrar,

paralelamente, o quão luxuriante é a natureza brasileira.

• E) lamenta o comércio que teria destruído praticamente toda a beleza natural, reduzindo-a a pequenos e secretos lugares,

observáveis apenas em expedições como a que conduzia.
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/ Provimento

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2016 / FCC

Q15.

Sobre o provimento de cargos públicos com base na Lei nº 8.112/1990 considere:

I. A subscrição do termo de posse pelo servidor ocupante de cargo em comissão dá início a contagem do prazo para o

efetivo exercício, que não pode exceder 30 dias, hipótese em que esse período já pode ser considerado para fins

remuneratórios.

II. Os cargos de provimento por nomeação ensejam posse por parte do servidor público, que se exerce mediante subscrição

do respectivo termo, do qual constam os direitos e as responsabilidades inerentes ao cargo, bem como eventuais

alterações nos deveres que sejam unilateralmente impostas pela Administração pública.

III. Os cargos públicos que dependem de nomeação sujeitam o servidor ao empossamento, cujo prazo não se confunde com

o legalmente fixado para o início do exercício, que se dá com o efetivo desempenho das atribuições daquele cargo.

Está correto o que consta em

• A) I, II e III.

• B) II e III, apenas.

• C) I, apenas.

• D) III, apenas.

• E) II, apenas.
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Noções de Direito Administrativo / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais: Lei nº 8.112/90 com suas posteriores modificações (atualizada)

/ Vacância

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - SEGURANçA / TRT 15ª / 2013 / FCC

Q16.

O Sr. José foi nomeado para um cargo em comissão do TRT da 15ª Região, no mesmo município em que reside. Passados 15 dias contados da data da posse,

ele não entrou em exercício. Nesse caso, será tornado sem efeito o ato de sua designação ou



• A) renomeado.

• B) exonerado.

• C) reintegrado.

• D) reconduzido.

• E) demitido.
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Noções de Direito Administrativo / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais: Lei nº 8.112/90 com suas posteriores modificações (atualizada)

/ Direitos e Vantagens

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

Q17.

Gabriel, servidor público federal, exerceu seu direito de petição em defesa de interesse legítimo. Em razão do indeferimento de

seu requerimento, formulou pedido de reconsideração à autoridade competente. Nos termos da Lei nº 8.112/1990, o pedido de

reconsideração

• A) interrompe a prescrição.

• B) pode ser renovado uma única vez.

• C) deve ser interposto no prazo de quinze dias, a contar da publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão que

pretende ver reconsiderada.

• D) deve ser decidido dentro do prazo máximo de noventa dias.

• E) caso indeferido, não admite recurso.
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Noções de Direito Administrativo / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais: Lei nº 8.112/90 com suas posteriores modificações (atualizada)

/ Dos deveres

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 15ª / 2013 / FCC

Q18.

Ronaldo é servidor público federal, incumbido de atendimento ao público numa repartição federal, juntamente com outro servidor, Gilson. Ocorre que Gilson

demora demasiadamente nos atendimentos, obrigando Ronaldo a suprir o restante da demanda. Cansado do comportamento de seu colega, Ronaldo passou a

se recusar a atender mais pessoas que seu colega, aguardando sentado enquanto

Gilson finalizava cada atendimento. Isso passou a grande acúmulo de pessoas no balcão sem atendimento, situação que acabou chegando ao conhecimento

dos superiores dos servidores, ensejando a instauração de procedimento administrativo disciplinar. Com base no disposto na Lei no 8.112/90, a conduta de

Ronaldo

• A) está justificada pelo comportamento recíproco dos servidores, cabendo prévia punição ao servidor Gilson, por ofensa à isonomia.

• B) viola um dos deveres atribuídos aos servidores, que prescreve o atendimento com presteza ao público, passível de responsabilização, observada ampla

defesa.

• C) consubstancia-se em uma das proibições impostas aos servidores em geral, cabendo a imposição de pena de demissão aos dois servidores

mencionados.

• D) configura infração aos deveres e proibições impostos aos servidores, impondo-se responsabilização ao servidor Ronaldo, prescindindo-se da observância

de prévia ampla defesa em razão do grande número de testemunhas.

• E) justifica-se caso fique comprovado dolo por parte de Gilson, o que será objeto de apuração em processo administrativo disciplinar paralelo.
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Noções de Direito Administrativo / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais: Lei nº 8.112/90 com suas posteriores modificações (atualizada)

/ Das proibições

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2012 / FCC

Q19.

Túlio, analista judiciário do Tribunal Regional Federal da 5º Região, é surpreendido, no seu local de trabalho, por um jornalista que o solicita informações acerca

de um importante processo judicial, que tramita em segredo de justiça, para futura publicação em jornal de âmbito nacional. Túlio, embora não mostre o

processo judicial, relata o teor de decisão judicial nele proferida, objetivando, no seu entender, garantir a liberdade de imprensa. Túlio

• A) agiu corretamente, pois apenas narrou o conteúdo de decisão, sem mostrar ou entregar o processo judicial ao jornalista.



• B) não poderia ter relatado o conteúdo do processo judicial, salvo se o fizesse por meio da assessoria de imprensa do Tribunal.

• C) não poderia, em qualquer hipótese, ter relatado o conteúdo do processo judicial ao mencionado jornalista.

• D) não violou o Código de Conduta do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, embora sua conduta caracterize quebra de sigilo

funcional.

• E) praticou conduta expressamente permitida pelo Código de Conduta do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus.
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Noções de Direito Administrativo / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais: Lei nº 8.112/90 com suas posteriores modificações (atualizada)

/ Da acumulação

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

Q20.

A Constituição Federal, texto original, já trazia vedação à acumulação de cargos públicos, proibição que permaneceu, com

alterações, após as Emendas Constitucionais nº 19, de 1998 e nº 34, de 2001. A Lei nº 8.112/1990, por sua vez, disciplina

referida vedação. Segundo o texto da referida lei,

• A) a proibição de acumular não alcança cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas,

sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, porquanto

cuida-se de norma dirigida tão somente à Administração Direta, em razão do regime jurídico único, qual seja, estatutário.

• B) o servidor federal não poderá exercer mais de um cargo em comissão, nem ser remunerado pela participação em órgão de

deliberação coletiva, regra que não admite exceção.

• C) a acumulação lícita de cargos somente se viabiliza juridicamente quando haja compatibilidade de horários e correlação de

matérias entre os vínculos mantidos com a Administração.

• D) apenas incide a vedação, é dizer, a proibição de acumulação, na hipótese de os vínculos (cargos, empregos ou funções)

serem remunerados, não subsistindo a vedação quando uma das funções desempenhada não seja remunerada.

• E) a vedação à acumulação não se aplica aos cargos em comissão, de livre admissão e exoneração, abarcando apenas os

vínculos de natureza efetiva.
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Noções de Direito Administrativo / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais: Lei nº 8.112/90 com suas posteriores modificações (atualizada)

/ Das responsabilidades

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 5ª / 2013 / FCC

Q21.

A Lei nº 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, estabelece a

responsabilidade civil, penal e criminal pelo exercício irregular de suas atribuições. Nos termos desse ordenamento legal, a responsabilidade civil decorre de ato

que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros na forma

• A) culposa ou dolosa, omissiva ou comissiva.

• B) omissiva ou comissiva, dolosa, mas não culposa.

• C) dolosa ou culposa, omissiva, mas não comissiva.

• D) comissiva, dolosa, mas não omissiva nem culposa.

• E) dolosa ou culposa, comissiva, mas não omissiva.
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Noções de Direito Administrativo / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais: Lei nº 8.112/90 com suas posteriores modificações (atualizada)

/ Das penalidades

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2016 / FCC

Q22.

O descumprimento de deveres e obrigações pode dar ensejo à aplicação de penalidades, devendo ser respeitada a relação

entre a natureza e especificidade da sanção e a competência para sua imposição, tal como prevista na Lei no 8.112/1990, do

que é exemplo a penalidade de

• A) suspensão superior a 30 dias, cuja competência para aplicação é privativa da autoridade máxima do ente ao qual esteja

vinculado o servidor, qual seja, por exemplo, o Presidente do Tribunal Federal em questão.



• B) suspensão, seja qual for o prazo, em razão da gravidade, privativa da autoridade de hierarquia imediatamente inferior à

autoridade máxima do ente ao qual esteja vinculado o servidor, ou seja, por exemplo, Ministro de Estado.

• C) demissão, privativa da autoridade máxima do órgão do ente ao qual esteja vinculado o servidor, ou seja, por exemplo,

Ministro de Estado ou Presidente de Tribunal Federal.

• D) cassação de aposentadoria, a ser aplicada pela autoridade máxima do ente ao qual esteja vinculado o servidor, como, por

exemplo, o Presidente da República.

• E) cassação de aposentadoria ou suspensão por prazo superior a 30 dias, cuja aplicação é competência privativa da

autoridade máxima do ente ao qual esteja vinculado o servidor, ou seja, por exemplo, Ministro de Estado ou Presidente de

Tribunal Federal.
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Noções de Direito Administrativo / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais: Lei nº 8.112/90 com suas posteriores modificações (atualizada)

/ Do processo administrativo disciplinar e sua revisão

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2016 / FCC

Q23.

Arnaldo é servidor público estatutário há cerca de dez anos, classificado no setor de transportes da secretaria da educação e

responsável pela logística das peruas que fazem o deslocamento dos alunos no trajeto casa-escola, escola-casa.

No último mês, a diretoria da escola e a delegacia de ensino local começaram a receber diversas criticas sobre falhas no serviço

de transporte das crianças, a ponto de terem sido narrados episódios de alunos que não foram incluídos no rol de atendimento,

não obstante regularmente inscritos para tanto.

Diante da recorrência, foi instaurada sindicância para apuração do ocorrido e identificado que Arnaldo não vinha realizando as

programações de itinerário corretamente, comparecendo em repartições diversas para trabalhar, não no local correto.

Instaurado processo administrativo disciplinar, a comissão disciplinar, no curso do inquérito administrativo, de acordo com o que

dispõe a Lei nº 8.112/1990,

• A) deverá providenciar a realização de perícia judicial, para atestar as condições de sanidade mental do acusado antes do

prosseguimento do processo.

• B) poderá denegar pedidos de vista dos autos na fase de instrução, inclusive do acusado, tendo em vista que a oportunidade

de defesa e contraditório se exerce na fase de defesa.

• C) poderá, com base nos elementos constantes da sindicância, propor que o acusado seja submetido a exame por junta

médica oficial, caso exista dúvida sobre a sanidade mental do acusado.

• D) deverá requerer que a sindicância, excepcionalmente, integre os autos do processo administrativo quando houver indícios

de insanidade mental, para evitar a repetição de provas e possibilitar que o perito judicial designado administrativamente

possa opinar sobre os fatos lá apurados.

• E) poderá processar nos mesmos autos o incidente de sanidade mental, aproveitando a instrução do inquérito, para decidir

pela conversão de sanção administrativa por medida de segurança.
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Noções de Direito Constitucional / Princípios fundamentais

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

Q24.

Ao dispor sobre os Princípios Fundamentais da República Federativa do Brasil, a Constituição prevê, expressamente, como (1) fundamento, (2) objetivo e (3)

princípio de relações internacionais da República:

• A) 

• B) 



• C) 

• D) 

• E) 
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Noções de Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos e deveres individuais e coletivos

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

Q25.

Os chamados direitos de primeira geração (ou dimensão) surgiram no século XVIII, como consequência do modelo de Estado

Liberal. São exemplos de direitos de primeira geração ou dimensão:

• A) direito à vida e direito à saúde.

• B) direito à liberdade e direito à propriedade.

• C) direito à igualdade e direito à cultura.

• D) direito ao lazer e direito à moradia.

• E) direito à saúde e direito ao meio ambiente saudável.
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Noções de Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos sociais

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

Q26.

Nos termos da Constituição Federal, é direito social a

• A) despoluição dos rios.

• B) proteção à maternidade.

• C) criação de praças públicas.

• D) regulamentação de atividades de lazer.

• E) regulamentação da lei do silêncio.
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Noções de Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Da nacionalidade

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2016 / FCC

Q27.

Abenebaldo, originariamente holandês, solicitou e obteve

a sua naturalização brasileira no ano de 2014. Após o

decurso de um mês do encerramento do processo de

naturalização, apurou-se que em 2011, em seu país natal,

Abenebaldo esteve comprovadamente envolvido em

tráfico ilícito de entorpecentes. Sendo assim,

• A) a naturalização será automaticamente cassada,

devendo Abenebaldo ser imediatamente extraditado.

• B) a naturalização será automaticamente cassada,

devendo Abenebaldo ser imediatamente deportado.

• C) Abenebaldo poderá ser extraditado, vez que o crime

ocorreu antes de sua naturalização, o que não seria

possível caso o delito tivesse sido praticado após tal

ato.

• D) Abenebaldo não poderá ser extraditado, vez que o

crime ocorreu antes de sua naturalização.



• E) Abenebaldo poderá ser extraditado, independentemente de o crime ter sido praticado antes ou após

a sua naturalização.
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Noções de Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos políticos

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

Q28.

A respeito dos direitos políticos, considere:

I. São condições de elegibilidade, dentre outras, a idade mínima de trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da

República e Senador, trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal e vinte um anos

para Prefeito, Vice-Prefeito e Juiz de Paz.

II. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios, inclusive para os conscritos, durante o período de serviço militar

obrigatório.

III. Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os

Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.

IV. São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau

ou por adoção, do Presidente da República, do Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, do Prefeito ou de

quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à

reeleição.

Está correto o que consta APENAS em

• A) II e IV.

• B) I e IV.

• C) I, III e IV.

• D) II e III.

• E) I e III.
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Noções de Direito Constitucional / Da Administração Pública / Disposições gerais

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

Q29.

Sobre as regras estabelecidas na Constituição Federal

acerca da Administração pública é correto afirmar que

• A) os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos estrangeiros, na forma da lei.

• B) a investidura em cargo e emprego público, inclusive

em comissão declarado em lei de livre nomeação e

exoneração, depende, no mínimo, de processo seletivo simplificado.

• C) o prazo de validade dos concursos públicos será de

três anos, prorrogável uma vez, por igual período.

• D) a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada e alterada por lei específica, decreto

do Executivo ou decreto do Legislativo.

• E) é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de

horários, nas hipóteses de dois cargos das áreas da

educação, saúde e segurança pública.
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Noções de Direito Constitucional / Da Administração Pública / Dos servidores públicos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 9ª / 2015 / FCC

Q30.

Considere:

I. Direito à livre associação sindical.

II. Direito à irredutibilidade de subsídios e vencimentos.

III. Direito à acumulação remunerada de cargos.

Ao servidor público civil é previsto constitucionalmente e em qualquer hipótese o constante em

• A) I, II e III.

• B) II e III, apenas.

• C) I, apenas.

• D) II, apenas.

• E) III, apenas.
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Noções de Direito Constitucional / Da Organização dos Poderes / Do Poder Legislativo

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/PB / 2015 / FCC

Q31.

A Constituição prevê, diretamente, a competência do Senado Federal para aprovar a escolha de indicados para os

cargos de:

• A) Ministros de Estado e dos Tribunais Superiores, Governador de Território e Presidente do Banco Central, sempre em votação secreta.

• B) Ministros dos Tribunais Superiores, Integrantes do

Conselho Nacional do Ministério Público, Diretores

do Banco Central e Presidentes da Caixa Econômica

Federal e do Banco do Brasil, sempre em votação

secreta.

• C) Ministros do Tribunal de Contas da União, Defensor

Público-Geral da União, Advogado-Geral da União e

Chefes de Missão Diplomática de caráter permanente, sempre em votação pública.

• D) Ministros do Superior Tribunal de Justiça, Procurador-Geral da República, Diretores do Banco Central

e parte dos Integrantes do Conselho Nacional de

Justiça, sempre em votação secreta.

• E) Governador de Território, todos os Integrantes dos

Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público e Presidente do Banco Central, sempre em votação pública.
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Noções de Direito Constitucional / Da Organização dos Poderes / Do Poder Executivo

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2016 / FCC

Q32.

Em uma situação hipotética, a Câmara dos Deputados, 

por dois terços de seus integrantes, admitiu a acusação 

contra o Presidente da República por prática de crime de



responsabilidade. 

 

 

 

Ante tal situação, de acordo com a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, o afastamento do Presidente 

da República do exercício de seu mandato

• A) será automático em virtude da decisão soberana da

Câmara dos Deputados, única com atribuição para

deflagrar o processo de impedimento contra o Presidente da República.

• B) dependerá da instauração do processo pelo Senado.

• C) dependerá da instauração do processo pelo Supremo Tribunal Federal.

• D) dependerá do resultado do julgamento do processo

pelo Senado Federal, por conta do princípio constitucional da presunção de inocência.

• E) dependerá de decisão específica a esse respeito da

presidência da Câmara dos Deputados, ratificada pelo

Presidente do Senado Federal, vez que o afastamento não decorre do recebimento da acusação, nem

da instauração do processo contra o Presidente da

República.
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Noções de Direito Constitucional / Da Organização dos Poderes / Do Poder Judiciário

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2016 / FCC

Q33.

A empresa Branca S/A, sociedade de economia mista

controlada pela União, no exercício de sua atividade

típica, causou dano ambiental que atingiu o Município de

Dracena, no interior do Estado de São Paulo, o qual não é

sede de Subseção da Justiça Federal.

Em virtude de tal dano, o Ministério Público Federal irá

propor ação civil pública em face da referida empresa.

De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal

Federal, a ação deverá ser proposta perante a Justiça

• A) Federal, em razão da qualidade da Ré, controlada

pela União.

• B) Estadual, do local do dano.

• C) Federal, em razão da qualidade do Autor.

• D) Federal, tanto em razão da qualidade do Autor

quanto da Ré.

• E) Federal, em face do presumível interesse da União.
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Noções de Direito Constitucional / Funções Essenciais à Justiça

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2016 / FCC

Q34.

De acordo com a Constituição Federal, o cargo de

Advogado-Geral da União, observados limites etários, o

notável saber jurídico e a reputação ilibada, comporta

provimento através de nomeação pelo Presidente da

República, a qual será



• A) precedida de eleição dentre todos os integrantes da

carreira de Advogado da União, que formarão lista

tríplice vinculativa.

• B) livre, devendo, no entanto, recair em integrante da

carreira de Advogado da União.

• C) livre, devendo, no entanto, ser aprovada pelo

Senado Federal.

• D) livre, podendo, inclusive, recair em pessoa que não

integre a carreira de Advogado da União.

• E) livre, exercendo o titular do cargo mandato por prazo

certo e determinado.
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Arquitetura de computadores / Organização e funcionamento dos componentes principais / Processadores

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

Q35.

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.
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Arquitetura de computadores / Organização e funcionamento dos componentes principais / Sistemas de memória

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

Q36.

Em um computador cujo barramento de endereço possui 30 linhas, a capacidade de armazenamento da memória RAM será de,

no máximo,

• A) 2 GB.

• B) 1 GB.

• C) 4 GB.

• D) 8 GB.

• E) 16 GB.

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

Arquitetura de computadores / Organização e funcionamento dos componentes principais / Sistemas de armazenamento e periféricos de entrada e

saída

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - SUPORTE / MPE/PB / 2015 / FCC

Q37.

Em relação aos conectores de um microcomputador é INCORRETO afirmar:

• A) Em geral, os conectores de expansão ficam disponíveis na parte inferior da placa-mãe e servem para expandir a

quantidade e a posição das portas de áudio e USB.

• B) Os conectores SATA realizam a conexão entre discos rígidos, leitores ópticos ou drives SSD e componentes da placa-mãe.

• C) Dentre as conexões podem estar as portas de comunicação: SP2, USB 2.0, USB 3.0 e ePATA, nos quais podem ser

conectados HDs, pen-drives, platters e HDs de alta velocidade.

• D) Nos encaixes para portas USB, podem ser conectados cabos que vão estender a comunicação USB até portas adicionais

na parte frontal do gabinete.

• E) As conexões de áudio incluem porta óptica, S/PDIF-Out e pinos P2 (Line-in, Line-out e outras).
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Arquitetura de computadores / Organização e funcionamento dos componentes principais / Execução de instruções

Fonte: ANALISTA - INFORMáTICA / DPE/RS / 2013 / FCC

Q38.

Computadores de uso geral executam a maioria dos programas a partir da memória regravável. Considerando o ciclo de execução de instruções em um sistema

com arquitetura Von Newmann, é correto afirmar que

• A) normalmente a memória principal é implementada em uma tecnologia de semicondutor denominada memória de acesso randômico dinâmica, conhecida

como EPROM.

• B) a instrução load move o conteúdo de um registrador da CPU para a memória principal.

• C) um ciclo típico de execução de instrução traz primeiro uma instrução da memória e a armazena no IR (Instruction Register).

• D) a instrução store move uma palavra da memória principal para um registrador interno da CPU.

• E) uma instrução ao ser decodificada sempre provoca a vinda de operandos da memória e seu armazenamento no registrador PC (program counter).
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Segurança da informação / Norma ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005

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

Q39.

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.
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Segurança da informação / Gestão de risco e políticas de segurança da informação

Fonte: ANALISTA DO MINISTéRIO PúBLICO - INFORMáTICA I - GESTãO E ANáLISE DE PROJETO DE SISTEMA / MPE/SE / 2013 / FCC

Q40.

A automatização das atividades de controles, por meio de sistemas de gestão informatizados, trouxe às organizações novos desafios na gestão de risco, uma

vez que a concessão inadequada de acesso aos sistemas pode levar concentração de poder aos usuários, elevando os riscos operacionais. Em relação a este

assunto, é INCORRETO afirmar que

• A) os serviços de controle de acesso e segregação de funções reúnem competências associadas para avaliar, desenhar, desenvolver e implementar práticas

e tecnologias eficientes associadas exclusivamente aos sistemas transacionais integrados ou Enterprise Resource Plannings − ERPs, como SAP, Oracle,

Totvs etc.

• B) os processos de tratamento e análise, prevenção e detecção de fraudes tanto internas quanto externas, são necessários para evitar, antecipar os riscos

de fraudes e/ou constatar a sua existência em operações internas e externas de uma organização.

• C) a segregação de funções cria a separação entre as funções de autorização, aprovação de operações, execução, controle e contabilização, de tal maneira

que nenhum funcionário detenha poderes e atribuições em desacordo com este princípio de controle interno.

• D) o Perfil por Função (Role Based Access Control − RBAC) tem por objetivo criar um modelo para prover e administrar privilégios de acesso em uma

organização. São definidos controles de acesso baseados no papel, na atividade ou na função que o colaborador exerce dentro da organização.

• E) com uma gestão de identidades e acesso eficaz, é possível administrar as funções de concessão e negação de acesso às informações, aos sistemas e

aos equipamentos críticos de uma empresa. A gestão rígida e efetiva do acesso com base em práticas de controle e segregação de funções possibilita

acesso seguro e rápido de funcionários autorizados e, ao mesmo tempo, restringe a entrada de intrusos ou funcionários não autorizados.

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

Segurança da informação / SSL/TLS

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



Q41.

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 / IPsec

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - SEGURANçA DA INFORMAçãO / MPE/MA / 2013 / FCC

Q42.

As características técnicas:

I. Assina cada pacote com um número de sequência evitando o ataque do tipo Replay prevention.

II. Possui seu próprio mecanismo de filtragem de pacote evitando ataque do tipo DoS.

III. Utiliza o protocolo Internet Key Exchange (IKE) para trocar informações sobre mecanismos de segurança.

IV. Baseia-se em políticas (policies) para determinar o tipo e o nível de segurança a ser utilizado.

Referem-se ao

• A) Gateway de filtragem.

• B) IPSec.

• C) Firewall Statefull.

• D) Proxy Squid.

• E) IPv6.

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

Segurança da informação / VPNs

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

Q43.

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 / Criptografia e suas aplicações

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

Q44.

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 / PKI e a infraestrutura brasileira de chaves públicas

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

Q45.

Considere:

M = Mensagem

KS = Chave Secreta compartilhada

MACr = Código de Autenticação de Mensagem gerado pelo remetente

KPr = Chave pública do remetente

MACd = Código de Autenticação de Mensagem gerado pelo destinatário

KPd = Chave Pública do destinatário

Um resumo criptográfico pode ser usado para verificar a integridade de uma mensagem − se ela não foi modificada. Para

garantir a integridade da mensagem e autenticar a origem dos dados, uma das formas é: o remetente, por meio de uma função

hash e usando a M concatenada com

• A) KS, gera um MACr que, juntamente com M é enviado por um canal inseguro ao destinatário. O destinatário separa a MACr

de M e, usando M concatenada com a KS, gera um MACd que é comparado com o MACr. Se forem iguais M é

considerada autêntica.

• B) KS, gera um MACr que, juntamente com M é enviado por um canal inseguro ao destinatário. O destinatário separa a MACr

de M e, usando M concatenada com a KPr, gera um MACd que é comparado com o MACr. Se forem iguais M é

considerada autêntica.

• C) KPr, gera um MACr que, juntamente com M é enviado por um canal seguro ao destinatário. O destinatário separa a MACr

de M e, usando M concatenada com a KPr, gera um MACd que é comparado com o MACr. Se forem iguais M é

considerada autêntica.

• D) KPr, gera um MACr que, juntamente com M é enviado por um canal inseguro ao destinatário. O destinatário separa a

MACr de M e, usando M concatenada com a KS, gera um MACd que é comparado com o MACr. Se forem iguais M é

considerada autêntica.

• E) KS e KPr, gera um MACr que, juntamente com M é enviado por um canal seguro ao destinatário. O destinatário separa a

MACr de M e, usando M concatenada com a KPd, gera um MACd que é comparado com o MACr. Se forem iguais M é

considerada autêntica.

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

Segurança da informação / Plano de continuidade do negócio

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



Q46.

Ao participar da elaboração do Plano de Continuidade de Negócios − PCN, um Analista afirmou corretamente que o PCN

• A) é de responsabilidade direta da equipe de TI, pois trata do estabelecimento de procedimentos que garantirão a

recuperação apenas dos ativos de informática.

• B) não pode apresentar falhas em seus procedimentos, então estes devem ser testados uma única vez antes da entrada em

vigência do plano.

• C) pode ser testado na totalidade, parcialmente ou, ainda, por meio de simulações, quando ocorrem representações de

situação emergencial.

• D) é o único requisito de segurança capaz de assegurar que os aspectos de confidencialidade e disponibilidade da

informação sejam preservados durante todo o tempo.

• E) terá sua eficácia garantida se forem cumpridas apenas estas regras: treinamento e conscientização das pessoas

envolvidas e processo de manutenção contínua.

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

Bancos de dados / Fundamentos em SGBDs

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

Q47.

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

Bancos de dados / Diagrama de Entidade-Relacionamento

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

Q48.

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.

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

Bancos de dados / Modelo relacional: tabelas, views, DDL, DML, chaves, índices, integridade e restrições; normalização de dados

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - INFORMáTICA/ BANCO DE DADOS / TRF 3ª / 2014 / FCC

Q49.

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;.

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

Bancos de dados / Linguagem SQL básica e avançada

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

Q50.

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

Bancos de dados / Conceitos de data warehouse e data mining

Fonte: ANALISTA DE SISTEMAS - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS / MPE/PB / 2015 / FCC

Q51.



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.

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

Bancos de dados / Política de back-up

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

Q52.

Mariana trabalha no TRT e seu chefe solicitou a definição de uma política de backup que permitisse que todos os arquivos modificados ou alterados a cada dia

de trabalho fossem copiados e pudessem ser recuperados, caso necessário, pela data da alteração. Mariana escolheu o tipo de backup

• A) normalizado.

• B) decremental.

• C) mensal incremental.

• D) diário.

• E) mensal diferencial.

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

Bancos de dados / Conceitos de Arquitetura do SGDB ORACLE, Administração de Base de Dados ORACLE

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

Q53.

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.

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



Sistemas operacionais / Conceituação

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

Q54.

O Sistema Operacional (SO) fornece um conjunto de serviços para programas e usuários desses programas. Dentre estes serviços, NÃO SE INCLUI:

• A) Manipulação do sistema de arquivos: os programas têm que ler, gravar, excluir, procurar e listar arquivos e diretórios. Alguns incluem o gerenciamento de

permissões para liberar ou negar o acesso a eles. Muitos SOs fornecem vários sistemas de arquivos.

• B) Kernel modular: os SOs utilizam técnicas de programação orientada a objetos para a criação de um kernel modular, que remove todos os componentes

não essenciais do kernel e os implementa como programas de nível de sistema e usuário para executar as chamadas de sistema.

• C) Operações de I/O: um programa em execução pode precisar de operações de I/O, envolvendo dispositivos diferentes. Funções especiais para dispositivos

específicos podem ser desejáveis. Por eficiência e proteção, geralmente os usuários não podem controlar os dispositivos de I/O diretamente, portanto, o SO

deve fornecer um meio de execução destas operações.

• D) Detecção de erros: os erros podem ocorrer no hardware da CPU e da memória, em dispositivos de I/O e no programa do usuário. Para cada tipo de erro o

SO deve tomar a medida apropriada para assegurar o processamento correto e consistente.

• E) Interface gráfica: quase todos os SOs têm uma interface de usuário, que pode assumir várias formas. A CLI − Command Line Interface usa comandos de

texto e um método de inserção e edição de comandos. A interface batch executa arquivos nos quais os comandos e suas diretivas de controle estão

inseridas. A GUI − Graphical User Interface é a mais comum.

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

Sistemas operacionais / Gerenciamento de processadores

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

Q55.

No projeto de sistemas operacionais são utilizados escalonadores que empregam algoritmos que decidem sobre preemptibilidade, prioridades, tempos de

execução e outras características de processos. No escalonamento usando o algoritmo Round-Robin,

• A) o escalonador seleciona o processo à espera com o menor tempo de execução estimado até a conclusão, reduzindo o tempo médio de espera, mas

aumentando a variância dos tempos de resposta.

• B) processos são despachados na ordem FIFO (First-in-First-Out), mas recebem uma quantidade limitada de tempo de processador denominada quantum.

• C) a prioridade de cada processo é uma função não apenas do seu tempo de serviço, mas também do tempo que passou esperando pelo serviço.

• D) o escalonador ajusta dinamicamente o comportamento do processo, de tal forma que o próximo processo a obter o processador seja aquele que chegar à

frente da fila de nível mais alto, que não estiver vazia, na rede de filas.

• E) o processo que tem o prazo de execução mais curto é favorecido, medindo a diferença entre o tempo que um processo requer para finalizar e o tempo

restante até atingir o seu prazo final.

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

Sistemas operacionais / Gerenciamento de memória

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

Q56.

Em sistemas com compartilhamento de tempo (time-sharing), muitas vezes falta memória para armazenar os processos, sendo

necessário mover, temporariamente, algum processo inteiro para o disco. Para continuar sua execução, é necessário trazê-lo

novamente do disco para a memória. Este procedimento de gerenciamento de memória é conhecido como

• A) heaping.

• B) buffering.

• C) flopping.

• D) swapping.

• E) pagination.

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

Sistemas operacionais / Gerenciamento de entrada/saída

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / TJ/PE / 2012 / FCC

Q57.



Em relação aos modelos de entrada e saída, considere:

I. Na entrada e saída mapeada, o programa vê os dispositivos periféricos como endereços de memória, mandando dados para eles como se estivesse

escrevendo na memória.

II. No modo de transferência simples o controlador de DMA devolve o controle de barramento à CPU a cada transferência de um byte (ou palavra); no modo de

transferência por bloco o controlador de DMA não devolve o controle do barramento à CPU até que toda a transferência tenha sido efetuada.

III. Na entrada e saída mapeada, se cada dispositivo tem seus registradores de controle em uma página diferente do espaço de endereçamento, o sistema

operacional pode dar a um usuário o controle sobre dispositivos específicos, simplesmente incluindo as páginas desejadas em sua tabela de páginas.

IV. Os controladores de DMA que usam endereçamento de memória física para suas transferências requerem que o sistema operacional converta o endereço

virtual do buffer de memória pretendido em um endereço físico e escreva esse endereço físico no registrador de endereço do DMA.

Está correto o que se afirma em

• A) I, II e III, apenas.

• B) I, II e IV, apenas.

• C) I, III e IV, apenas.

• D) II, III e IV, apenas.

• E) I, II, III e IV.

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

Sistemas operacionais / Sistemas de arquivos; gerenciamento de sistemas de arquivos CIFS e NFS

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

Q58.

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 operacionais / Microsoft Windows Server 2003/2008

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

Q59.

A Central de

é um local que pode ser usado para definir as configurações de acessibilidade e os programas de 

acessibilidade incluídos no Windows 7. Além da Central, o Windows 7 conta com três programas que podem facilitar a interação 

com o computador: 

 

 

 

II. programa que permite o uso do mouse ou de outro dispositivo para interagir com um teclado exibido na tela. 

 



 

III. programa que amplia a tela do computador, facilitando a leitura. 

 

 

 

IV. programa que lê em voz alta o texto exibido na tela. 

 

 

 

I, II, III e IV são, correta e respectivamente, denominados:

• A) Acessibilidade − Closed caption − Telescope − Jaws

• B) Inclusão Digital − DosVox − Lente de aumento − Closed caption

• C) Facilidade de Acesso − Teclado virtual − Lupa − Narrator

• D) Acessibilidade − DosVox − Lente de aumento − Reconhecimento de fala

• E) Facilidade de Acesso − Virtual Vision − Glasses − Closed caption

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

Sistemas operacionais / Active Directory

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

Q60.

Considere as afirmações sobre o Active Directory,

Grupo A:

I. Uma nova conta de usuário com o mesmo nome que a conta de usuário anteriormente excluída ASSUME

automaticamente as permissões e os membros de grupo da conta excluída anteriormente.

II. Uma nova conta de usuário com o mesmo nome que a conta de usuário anteriormente excluída NÃO ASSUME

automaticamente as permissões e os membros de grupo da conta excluída anteriormente.

Grupo B:

1. Pois a identificação de segurança (SID) de cada conta é compartilhada. Todos os membros e permissões são recriados

automaticamente.

2. Pois a identificação de segurança (SID) de cada conta é redirecionada para a nova conta. Todos os membros e permissões

são recriados automaticamente quando a redireção é efetuada.

3. Pois a identificação de segurança (SID) de cada conta é exclusiva. Para duplicar uma conta de usuário excluída, todos os

membros e permissões devem ser recriados manualmente.

Dentre as afirmações efetuadas no Grupo A e no Grupo B, a combinação que resulta em uma afirmação correta é expressa em

• A) I e 1.

• B) I e 2.

• C) II e 2.

• D) II e 3.

• E) I e 3.

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

Sistemas operacionais / Unix

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



Q61.

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 operacionais / Virtualização

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

Q62.

O Hyper-V 3.0 possui uma solução de monitoração de recursos e gestão das máquinas virtuais, chamada Resource Metering, que

• A) não possui notificação automática de alertas conforme indicadores de desempenho e ocupação das máquinas

monitoradas.

• B) gerencia redes heterogêneas possibilitando administrar toda a LAN e seus concentradores.

• C) possibilita isolar bancos de memória, processadores e discos com falha física, permitindo a manutenção e troca desses

dispositivos sem downtime e sem a necessidade de movimentação das máquinas virtuais.

• D) permite programar ações automáticas dos sistemas operacionais e sistemas gerenciadores de bancos de dados das

máquinas virtuais em resposta a um problema de desempenho ou falha física no computador hospedeiro.

• E) oferece, dentre as métricas trabalhadas pelo centro de gerenciamento do Hyper-V, a média de uso de CPU, o uso de

memória RAM física e a ocupação de discos virtuais.

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

Redes de computadores / Meios de transmissão

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

Q63.

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 / Técnicas básicas de comunicação de dados

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

Q64.

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 / Modelo de referência OSI

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

Q65.

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 / Tecnologias de rede local Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet

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

Q66.



Deseja-se transmitir dados entre dois computadores por meio do cabo trançado padrão Fast Ethernet (100Base-TX) e utilizando

o protocolo da camada de enlace. A máxima quantidade de dados, em bytes, que um frame ethernet pode transmitir é

• A) 1.500.

• B) 64.000.

• C) 32.000.

• D) 6.400.

• E) 16.000.

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

Redes de computadores / Redes sem fio (wireless)

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA INFORMáTICA / TRF 3ª / 2016 / FCC

Q67.

Considere os elementos do sistema e da arquitetura Bluetooth abaixo.

I. Unidade básica do sistema.

II. Coleção interconectada de duas ou mais dessa unidade básica.

III. Nós da rede (além dos oito nós – um mestre e mais sete escravos) que o mestre comuta para um estado de baixa energia

a fim de reduzir o consumo de baterias.

IV. Dois estados de energia intermediários.

Os itens I, II, III e IV correspondem, correta e respectivamente, a

I II III IV

• A) piconet scatternet nós estacionados (inativos) em número de até 255 hold e sniff

• B) piconet vippernet nós estacionados (inativos) em número de até 225 hold e kraft

• C) scatternet piconet nós paralelos (ativos) em número de até 255 bridge e sniff

• D) vippernet piconet nós paralelos (ativos) em número de até 225 bridge e kraft

• E) piconet scatternet nós estacionados (inativos) em número de até 225 bridge e sniff

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

Redes de computadores / Elementos de interconexão de redes de computadores (gateways, hubs, repetidores, bridges, switches, roteadores)

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

Q68.

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 / Redes locais virtuais (IEEE 802.1Q)



Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2016 / FCC

Q69.

Todos os computadores conectados na Internet recebem

um número de endereço IP, formado por quatro séries de

números separados por pontos. Assim, um endereço

possível para o site do TRF3 é

• A) 344.241.0.122

• B) 324.255.0.128

• C) 512.256.128.64

• D) 257.266.13.1

• E) 177.43.200.30

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

Redes de computadores / Qualidade de serviço (QoS)

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

Q70.

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 / Priorização de pacotes (IEEE 802.1p)

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

Q71.

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

Redes de computadores / Protocolo TCP/IP

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

Q72.

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 / Protocolo ICMP; Serviço DHCP

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

Q73.

Considere uma LAN que utiliza o conjunto de protocolos TCP/IP. O Engenheiro de Redes deseja monitorar os erros decorrentes

de congestionamentos no gateway programado para enviar mensagens, caso isso ocorra. Para isso, deve monitorar esses erros

por meio do protocolo

• A) ICMP da camada de Aplicação.

• B) SNMP da camada de Aplicação.

• C) IGMP da camada de Aplicação.

• D) SNMP da camada de Rede.

• E) ICMP da camada de Rede.

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

Redes de computadores / Serviços de nomes de domínios (DNS)

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

Q74.

As Ferramentas de Administração de Servidor Remoto para Windows 7 são um conjunto de softwares que se pode baixar e instalar em computadores com

Windows 7 e através delas, torna-se possível executar funções de Administração do Servidor

Remoto como

• A) Snap-in do Gerenciador de DNS e para o IIS Manager.

• B) Snap-in do Gerenciador de Recursos de Servidor de Arquivos e gerenciamento VMWare.

• C) Snap-in de gerenciamento DFS e controle de Sniffing de rede.

• D) Acesso remoto Virtual Machine Connection e gerenciamento do IDS.

• E) Console de gerenciamento do DHCP e controle de Firewall e Proxy.

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

Redes de computadores / Serviços HTTP e HTTPS

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

Q75.

Um Técnico em Informática executou um procedimento que fez a conexão a um servidor na porta TCP 443. Esta é a porta

padrão do protocolo

• A) IPsec.

• B) HTTP.

• C) HTTPS.

• D) SSH.

• E) SGMP.

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

Redes de computadores / Serviço de transferência de mensagens SMTP

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

Q76.

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 / Firewall, filtro de conteúdo

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

Q77.

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

Engenharia de software / Processos de software / Conceitos de ciclo de vida e ciclo de desenvolvimento

Fonte: ANALISTA DO MINISTéRIO PúBLICO - INFORMáTICA I - GESTãO E ANáLISE DE PROJETO DE SISTEMA / MPE/SE / 2013 / FCC

Q78.

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 / Processos de software / RUP

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

Q79.

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 / Processos de software / SCRUM

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

Q80.

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 / Processos de software / XP

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TRE/PB / 2015 / FCC

Q81.

Extreme Programming − XP pode ser considerado um modelo de desenvolvimento de software baseado em uma série de

valores, princípios e regras, dentre eles,

• A) criar obrigatoriamente uma matriz de rastreabilidade de requisitos.

• B) manter o foco na documentação, detalhada e diversificada.

• C) definir sprint de no máximo duas semanas.

• D) escrever sempre o código, depois, o teste de unidade.

• E) realizar semanalmente o jogo do planejamento (planning game).

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

Engenharia de software / Análise e projeto estruturado

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

Q82.

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 / Orientação a objetos

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

Q83.

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 / Ferramentas CASE: noções básicas

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - INFORMáTICA/ BANCO DE DADOS / TRF 3ª / 2014 / FCC

Q84.

A utilização de ferramentas CASE para modelagem de dados é muito importante para a qualidade do modelo, bem como para garantir uma documentação

atualizada e maior facilidade de manutenção de sistemas em produção. Existem no mercado várias ferramentas CASE para este propósito, entre comerciais e

gratuitas como as citadas abaixo:

I. É uma ferramenta gratuita e de código aberto para modelagem de dados que trabalha com o modelo lógico, desenvolvida pela fabFORCE sob a licença GNU

GPL. É um software multiplataforma (Windows e Linux) implementado em Delphi/Kylix. Além de permitir a modelagem, criação e manutenção de bancos de

dados, esta ferramenta possibilita também a engenharia reversa, gerando o modelo de dados a partir de um banco existente, e ainda possibilita o sincronismo

entre o modelo e o banco. Foi construída originalmente para oferecer suporte ao MySQL, porém também suporta outros SGBDs como Oracle, SQL Server,

SQLite e outros que permitam acesso via ODBC.

II. É uma ferramenta desenvolvida pela empresa Popkin Software. Tem a vantagem de ser uma ferramenta flexível para a empresa que trabalha com a Análise

Estruturada de Sistemas. Tem como característica importante o fato de ser uma ferramenta workgroup, ou seja, é possível compartilhar um mesmo projeto entre

diversos analistas de desenvolvimento. Em um único repositório são colocadas todas as informações do projeto. Os projetos podem ser agrupados por sistemas

e subsistemas; existe uma enciclopédia do SA correspondente a cada um deles. Essas enciclopédias ficam armazenadas na rede de acordo com as áreas de

trabalho dos analistas.

III. É uma ferramenta CASE para modelagem de dados relacional e dimensional, que permite a construção de modelos de dados lógicos e modelos de dados

físicos, comercializada pela CA (Computer Associates). Permite ao usuário trabalhar com três tipos de modelos de dados: somente lógico (Logical Only),

somente físico (Physical Only) ou lógico e físico (Logical/Physical). Antes da versão 4, todo modelo de dados tinha, obrigatoriamente, o modelo lógico e o

modelo físico juntos, ou seja, o modelo sempre era do tipo Logical/Physical. Em versão recente, foi incluído o recurso de derivação de modelos que permite

gerar um modelo de dados a partir de outro. Também oferece o recurso de sincronização entre os modelos de dados (Sync with Model Source).

As ferramentas CASE I, II e III são, respectivamente:

• A) .

• B) .

• C) .



• D) .

• E) .

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

Engenharia de software / UML: visão geral, modelos e diagramas

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

Q85.

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 / Testes (planos de testes, casos de testes; tipos de testes, técnicas de teste)

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

Q86.

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 / Métricas de software: pontos de função

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

Q87.

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 / Qualidade de software: conformidade, tolerância a falhas, interoperabilidade, usabilidade, acessibilidade

Fonte: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - ENGENHARIA DE SOFTWARE/ DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / MPE/RN / 2010 / FCC



Q88.

Considere:

I. Métrica de confiabilidade.

II. Atributo de usabilidade.

Associe correta e respectivamente com as lacunas

1 − Probabilidade de falha sob demanda × .......

2 − Velocidade de operação × .......

3 − Facilidade de aprendizado × .......

4 − Disponibilidade × .......

A associação correta é:

1 / 2 / 3 / 4

• A) I / I / I / II.

• B) I / II / II / I.

• C) I / I / II / II.

• D) II / I / I / I.

• E) II / I / II / I.

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

Engenharia de software / Arquitetura de sistemas / Cliente/servidor

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA APOIO ESPECIALIZADO - ANáLISE DE SISTEMAS / TST / 2012 / FCC

Q89.

Em relação ao desenvolvimento de soluções Web baseadas no modelo cliente/servidor,

• A) as soluções Web permitem que um cliente tenha acesso a conteúdos de um servidor, bastando ter as informações necessárias ao acesso. Um usuário de

um computador pessoal pode ter acesso a qualquer serviço da Internet, sem necessitar de identificação de acesso.

• B) os computadores que disponibilizam os serviços da Web fazem o papel de cliente, solicitando o acesso a uma área de arquivos temporários dos

computadores pessoais. Quando um usuário solicita o acesso a um serviço da Web, o mesmo faz o papel de servidor, disponibilizando a área de arquivos

temporários para o cliente Web.

• C) o servidor Web faz a oferta de serviços e está preparado para receber diferentes solicitações de um ou mais clientes que, no caso da Internet, são os

computadores pessoais e dispositivos de uso semelhante, tais como smartphones e tablets, com a aplicação adequada para efetuar o acesso.

• D) os sites da Internet são armazenados em servidores, os quais fazem a função de aguardar por solicitações dos usuários finais. Para um usuário ter

acesso a um site, este precisa utilizar um computador ou dispositivo de uso semelhante que tenha acesso a uma rede de computadores.

• E) o cliente, no desenvolvimento de uma solução Web, é considerado o usuário final do sistema, que aguarda por envios de convites por parte de servidores,

os quais buscam por clientes que possam usufruir dos serviços hospedados, tais como sites ou repositório de arquivos.

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

Engenharia de software / Arquitetura de sistemas / Multicamadas

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/MA / 2013 / FCC

Q90.

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

Engenharia de software / Arquitetura de sistemas / Webserver e orientada a serviços (SOA)

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

Q91.

A disponibilização de informações referentes a web services pode ser feita utilizando especificações que usam um modelo

centralizado ou um modelo distribuído. A especificação que utiliza um modelo completamente distribuído, de forma que as

descrições dos serviços possam ser armazenadas em qualquer localização, e os pedidos para se obter tais informações possam

ser processados junto às entidades que prestam tais serviços, é conhecida como

• A) Representational State Transfer − REST.

• B) Web Services Description Language − WSDL.

• C) Universal Description Discovery and Integration − UDDI.

• D) Web Services Interoperability − WS-I.

• E) Web Services Inspection Language − WSIL.

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

Engenharia de software / Padrões de projetos (design patterns)

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

Q92.

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 / Conceitos gerais linguagem / JAVA

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

Q93.

Durante o desenvolvimento de uma aplicação orientada a objetos com Java, um Técnico criou uma interface para obrigar um

conjunto de classes de diferentes origens a implementar certos métodos de maneiras diferentes, viabilizando a obtenção de

polimorfismo. A interface criada pelo Técnico pode

• A) conter métodos implementados.

• B) ser instanciada diretamente.

• C) possuir um único construtor vazio.

• D) possuir métodos abstratos.

• E) conter variáveis e métodos privados.



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

Engenharia de software / Conceitos gerais linguagem / JSP

Fonte: ANALISTA - APOIO INFORMAçãO E COMUNICAçãO - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / CNMP / 2015 / FCC

Q94.

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

Engenharia de software / Conceitos gerais linguagem / Servlet

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ANáLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / MPE/MA / 2013 / FCC

Q95.

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

Engenharia de software / Conceitos gerais linguagem / JSF

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

Q96.

Em um site que utiliza JSF, um Analista está criando um pequeno formulário para entrada do nome do usuário e da senha de

acesso a uma área restrita. O nome do usuário poderá ficar legível, porém, a senha não. Os elementos JSF que deverão ser

utilizados para criar o campo nome do usuário e senha são, respectivamente,

• A) <h:inputText/> e <h:inputSecret/>

• B) <form:inputText/> e <form:inputPassword/>

• C) <html:inputField/> e <html:inputHidden/>

• D) <h:inputTextarea> e <h:inputPassword/>

• E) <h:inputField> e <h:inputHidden/>

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

Engenharia de software / Conceitos gerais linguagem / JBPM

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ANáLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / MPE/MA / 2013 / FCC

Q97.

jBPM é um sistema de gerenciamento de processos de negócios que permite executar os processos de negócio utilizando a especificação BPMN. O jBPM

• A) possui interligação nativa com web services, mas não possui integração nativa com o Hibernate.

• B) aborda a modelagem de processos através de uma linguagem própria, facilitando o desenvolvimento de processos que envolvem cumprimento de tarefas

e tomada de decisões.

• C) requer uma JDK versão 3 ou superior e deve ser executado exclusivamente como um serviço.

• D) em sua versão 5 usa BPMN 1.0 como a linguagem para expressar os processos de negócio.

• E) oferece recursos de gerenciamento de processos de negócio de uma forma que somente os usuários de negócios entendem.

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

Engenharia de software / Conceitos gerais linguagem / Javascript

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



Q98.

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

Gestão de tecnologia da Informação: / Fundamentos de ITIL

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

Q99.

De acordo com a ITIL v3, atualizada em 2011, o Catálogo de Serviços é

• A) parte do Portfólio de Serviço e contém informações sobre serviços de TI: 1. voltados para o cliente, que são visíveis para o

negócio e 2. de suporte, requeridos pelo provedor de serviço para entregar serviços voltados para o cliente.

• B) estruturado por um banco de dados com informações sobre todos os serviços de TI já implantados, em produção e

obsoletos, sem incluir serviços disponíveis para implantação.

• C) o responsável por fornecer e manter o Portfólio de Serviços e por garantir que esteja disponível àqueles autorizados.

• D) um documento que contém detalhes de um serviço novo ou modificado recentemente.

• E) usado para gerenciar o ciclo de vida completo de todos os serviços de TI, incluindo duas categorias: 1. Funil de Serviço

(proposto ou em desenvolvimento) e 2. Portfólio de Serviço (em produção ou disponível para implantação).

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

Gestão de tecnologia da Informação: / Fundamentos de COBIT

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

Q100.

Uma organização atingiu o nível 1 de capacidade de processo do COBIT 5. Isso significa dizer que

• A) o atributo de desempenho do processo foi amplamente atingido; o processo está sendo realizado com sucesso e os

resultados esperados estão sendo obtidos pela organização.

• B) não há uma diferença significativa entre a capacidade de processo nível 1 e os níveis de capacidade mais altos.

• C) houve um engano, pois o COBIT 5 trabalha com níveis de maturidade e não com níveis de capacidade.



• D) todos os cinco atributos de desempenho dos dois processos foram amplamente atingidos; a organização progride com

sucesso e os resultados esperados estão sendo obtidos.

• E) a organização atingiu o nível de capacidade Processo Gerenciado e seus produtos de trabalho estão adequadamente

estabelecidos, controlados e mantidos.

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

Gestão de tecnologia da Informação: / Gerenciamento de projetos / Conceitos

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

Q101.

Está de acordo com o guia PMBoK 4ª edição que:

• A) o plano de gerenciamento do projeto deve ser escrito no começo do ciclo de vida do projeto. Assim, um maior

detalhamento do plano pode ser obtido na etapa de elaboração da EAP, em que informações mais detalhadas e

específicas e estimativas mais exatas tornam-se disponíveis.

• B) gerenciar um projeto resume-se a identificar os requisitos e fazer o balanceamento das restrições conflitantes do projeto

que se limitam ao Escopo, Qualidade, Cronograma, Recursos e Riscos.

• C) o gerenciamento de projetos é realizado através da aplicação e integração apropriadas dos 44 processos agrupados

logicamente que abrangem os 5 grupos de processo, quais sejam: Planejamento; Execução; Monitoramento; Controle e

Encerramento.

• D) o guia PMBoK descreve os processos, ferramentas e técnicas de gerenciamento de projetos a serem usados até a

obtenção de um resultado bem-sucedido. Esse padrão é exclusivo ao campo de gerenciamento de projetos de software e

tem relacionamento com outras disciplinas como gerenciamento de programas e gerenciamento de portfólios.

• E) o ciclo de vida pode ser definido ou moldado de acordo com aspectos exclusivos da organização, indústria ou tecnologia

empregada. Ao passo em que todos os projetos têm um início e um fim definidos, as entregas e atividades específicas

conduzidas neste ínterim poderão variar muito de acordo com o projeto.

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

Gestão de tecnologia da Informação: / Gerenciamento de projetos / Gestão de integração do projeto

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

Q102.

No contexto do Gerenciamento da Integração do Projeto são, respectivamente, uma entrada e uma saída do processo Orientar e

Gerenciar o Trabalho do Projeto:

• A) Termo de abertura do projeto; Fatores ambientais da empresa.

• B) Fatores ambientais da empresa; Dados de desempenho do trabalho.

• C) Relatórios de desempenho do trabalho; Ativos de processos organizacionais.

• D) Dados de desempenho do trabalho; Plano de gerenciamento do projeto.

• E) Especificação do trabalho do projeto; Business case.

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

Gestão de tecnologia da Informação: / Gerenciamento de projetos / Gestão do escopo do projeto

Fonte: ANALISTA DE SISTEMAS / DPE/RR / 2015 / FCC

Q103.

De acordo com o guia PMBoK 4ª edição, no gerenciamento do escopo do projeto,

• A) ocorrem a definição e controle exclusivamente do que está incluso no projeto, de acordo com os requisitos que já foram

definidos pelos stakeholders.

• B) o termo escopo é restrito apenas ao escopo do projeto, que trata do trabalho que precisa ser realizado para entregar um

produto com as características e funções especificadas.

• C) a declaração detalhada do escopo aprovada, com a EAP e o dicionário da EAP, são a linha de base para o escopo do

projeto, que passa a ser monitorada e controlada no ciclo de vida do projeto.

• D) o trabalho envolvido na execução dos seus 3 processos é complementado por um esforço de planejamento feito pela

equipe de gestão do projeto, após sua conclusão.

• E) é criado o plano de gerenciamento do escopo, que deve ser bastante formal e altamente detalhado.



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

Gestão de tecnologia da Informação: / Gerenciamento de projetos / Gestão de tempo do projeto

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

Q104.

O Gerenciamento do tempo do projeto do PMBoK define os 6 processos necessários para gerenciar o término pontual do projeto. O processo “Definir as

atividades” identifica as ações específicas a serem realizadas para produzir as entregas do projeto. Os 5 processos restantes estão listados abaixo. A afirmativa

que traz uma correspondência correta entre o processo e sua definição é:

• A) “Desenvolver o cronograma” realiza a análise das sequências das atividades, suas durações, recursos necessários e restrições do cronograma visando

criar o cronograma do projeto.

• B) “Estimar os recursos da atividade” realiza a estimativa do número de períodos de trabalho que serão necessários para terminar atividades específicas com

os recursos estimados.

• C) “Controlar o cronograma” identifica e documenta os relacionamentos entre as atividades do projeto.

• D) “Estimar as durações da atividade” realiza o monitoramento do andamento do projeto para atualização do seu progresso e gerenciamento das mudanças

feitas na linha de base do cronograma.

• E) “Sequenciar as atividades” realiza a estimativa dos tipos e quantidades de material, pessoas, equipamentos ou suprimentos que serão necessários para

realizar cada atividade.

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

Gestão de tecnologia da Informação: / Gerenciamento de projetos / Gestão de custos do projeto

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

Q105.

O grafo abaixo ilustra uma ferrovia com 7 pátios e suas respectivas distâncias:

Para fins de economia de custos, os carregamentos devem ser transportados na ferrovia pelos menores caminhos existentes possíveis entre sua origem e seu

destino. Considerando que na notação [x,y], x representa o pátio de origem e y representa o pátio de destino, o menor caminho (menor custo) entre x e y é

apresentado por:

• A) [2,6] − Caminho: 2 4 5 3 6.

• B) [1,6] − Caminho: 1 3 6.

• C) [7,1] − Caminho: 7 5 3 1.

• D) [4,6] − Caminho: 4 1 3 6.

• E) [6,2] − Caminho: 6 3 1 4 2.

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

Gestão de tecnologia da Informação: / Gerenciamento de projetos / Gestão da qualidade do projeto

Fonte: ANALISTA DE REGULAçãO - ANALISTA DE SISTEMAS / ARCE / 2012 / FCC

Q106.

No PMBoK, os processos de gerenciamento da qualidade do projeto incluem todas as atividades da organização executora que determinam as

responsabilidades, os objetivos e as políticas de qualidade, de modo que o projeto atenda às necessidades que motivaram sua realização. Os processos de

gerenciamento da qualidade do projeto incluem planejar a qualidade e realizar



• A) as políticas de qualidade e o monitoramento dos resultados.

• B) a garantia da qualidade e o controle da qualidade.

• C) as atividades de qualidade e o monitoramento dos defeitos.

• D) a eliminação de causas de defeitos e o controle da qualidade.

• E) a maturidade da qualidade e o controle dos defeitos da qualidade.

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

Gestão de tecnologia da Informação: / Gerenciamento de projetos / Gestão de recursos humanos do projeto

Fonte: ANALISTA DO MINISTéRIO PúBLICO - INFORMáTICA I - GESTãO E ANáLISE DE PROJETO DE SISTEMA / MPE/SE / 2013 / FCC

Q107.

No mundo globalizado as organizações devem ter equipes flexíveis e altamente competitivas para enfrentar a forte concorrência.

Uma política adequada de gestão de pessoas é fundamental. Empresas bem sucedidas possuem uma cultura que promove flexibilidade e criam empowerment

nas pessoas e equipes para que os objetivos empresariais sejam atingidos.

Para desenvolver uma equipe flexível devem ser seguidos os princípios:

I. Alinhar os objetivos empresariais de forma clara e mensurável.

II. Envolver os colaboradores nas decisões de prioridades.

III. Promover a ideia de que pessoas são parte dos custos e não dos ativos.

IV. Reconhecer os riscos assumidos para atingir uma melhoria.

V. Impulsionar o desempenho através do aprendizado.

Para implantar esses princípios é necessária uma forte liderança. Os líderes devem:

A. Compartilhar e esclarecer os colaboradores em relação aos objetivos empresariais.

B. Desenvolver uma estrutura organizacional orientada a controles e não orientada a resultados.

C. Liderar e convidar todos a criar lideranças em todos os níveis da organização.

D. Encorajar o envolvimento de todos no processo, na forma de um líder búfalo: os búfalos são absolutamente leais ao seu líder.

E. Assegurar que o processo seja conduzido sempre pelo RH.

Os princípios válidos e as ações corretas dos líderes são apresentados em:

• 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 projetos / Gestão das comunicações do projeto

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



Q108.

A identificação das partes interessadas (stakeholders) em um projeto é classificada na área de conhecimento do PMBOK denominada gerenciamento:

• A) dos custos do projeto.

• B) de aquisições do projeto.

• C) de escopo do projeto.

• D) das comunicações do projeto.

• E) de recursos humanos do projeto.

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

Gestão de tecnologia da Informação: / Gerenciamento de projetos / Gestão de riscos do projeto

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

Q109.

A área de conhecimento em gerenciamento de projetos

conhecida como Gerenciamento dos Riscos do Projeto é

composta por um conjunto de processos. Em cada um deles o Guia PMBoK 4ª edição sugere o uso de ferramentas

e técnicas. Dentre elas, sugere o uso da análise de Forças

(Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades

(Opportunities) e Ameaças (Threats), conhecida como

análise SWOT, no processo de

• A) identificar os riscos.

• B) realizar a análise quantitativa dos riscos.

• C) planejar o gerenciamento dos riscos.

• D) planejar as respostas aos riscos.

• E) monitorar e controlar os riscos.

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

Gestão de tecnologia da Informação: / Gerenciamento de projetos / Gestão de aquisições do projeto

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

Q110.

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

Gestão de tecnologia da Informação: / Instrução Normativa 04, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do MPOG, de 12 de novembro

de 2010

Fonte: ANALISTA PREVIDENCIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MANAUSPREV / 2015 / FCC

Q111.

Está de acordo com a Instrução Normativa para Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação (MPOG/SLTI

IN 04/2010):

• A) Fica dispensada a execução da fase de Planejamento da Contratação nos casos de inexigibilidade e de dispensa de

licitação.

• B) A Análise de Riscos permeia todas as etapas da fase de Planejamento da Contratação, será consolidada no documento

final Análise de Riscos e aprovada e assinada pela Equipe de Planejamento da Contratação.



• C) Nas licitações do tipo técnica e preço é permitido fixar os fatores de ponderação das propostas técnicas e de preço sem

justificativa.

• D) Fica dispensada a execução da fase de Planejamento da Contratação no caso de contratações com uso de verbas de

organismos internacionais como Banco Mundial, dentre outros.

• E) É obrigatório estabelecer vínculo de subordinação com funcionários da contratada e prever em edital a remuneração dos

funcionários da contratada.

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

Gestão de tecnologia da Informação: / MO Req - JUS (Resolução 91 do Conselho Nacional de Justiça, de 29 de setembro de 2009)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - INFORMáTICA / TRF 2ª / 2012 / FCC

Q112.

A Resolução 91 do Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 4º, define que serão responsáveis pela coordenação do programa de melhoria contínua do

MoReq-JUS e pelo processo de acompanhamento e de validação do grau de aderência dos sistemas ao referido modelo os departamentos do CNJ de

• A) Sistemas Informatizados e Manutenção de Documentos.

• B) Gestão de Processos e Conselho Administrativo.

• C) Poder Judiciário e Desenvolvimento de Sistemas.

• D) Manutenção de Documentos e Gestão de Processos.

• E) Pesquisas Judiciárias e Tecnologia da Informação.

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