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Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q1.

A frase que está escrita em conformidade com a norma-padrão da língua é:

• A) A cultura e os costumes de um povo representam aspectos sócio-culturais que tendem a ser reproduzidas pelos seus

membros em geral e passadas a seus descendentes, geração a geração.

• B) A cultura e os costumes de um povo representa aspectos sócio-culturais que tendem a ser reproduzidas pelos seus

membros em geral e passadas a seus decendentes, geração à geração.

• C) A cultura e os costumes de um povo representa aspectos socioculturais que tendem à ser reproduzido pelos seus

membros em geral e passados a seus descendentes, geração a geração.

• D) A cultura e os costumes de um povo representam aspectos socioculturais que tendem a ser reproduzidos pelos seus

membros em geral e passados a seus descendentes, geração a geração.

• E) A cultura e os costumes de um povo representam aspectos socioculturais que tendem a serem reproduzidos pelos seus

membros em geral e passados à seus decendentes, geração a geração.
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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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Q3.

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)

As plantações de bananeiras que a cobrem... (3º parágrafo)

... com troncos plenos de seiva que terminam numa girândola de folhas... (4º parágrafo)

... que sai de um enorme lótus castanho e rosado... (4º parágrafo)

Os pronomes sublinhados referem-se respectivamente a:

• A) bruma − seiva − mão

• B) planície − troncos − mão

• C) planície − troncos − dedos

• D) Terra − seiva − mão

• E) bruma − troncos − dedos
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Q4.



Sandberg, que mudou totalmente o conceito espectador/obra de arte com o seu trabalho de duas décadas no Museu Stedelijk,

de Amsterdã, iniciou sua palestra elogiando a arquitetura do nosso MAM-RJ que, segundo ele, segue a sua teoria de que o público

deve ver a obra de arte de frente e não de lado, como acontece até agora com o museu convencional de quatro paredes. O ideal,

disse ele, é que as paredes do museu sejam de vidro e que as obras estejam à mostra em painéis no centro do recinto. O museu não

é uma estrutura sagrada e quem o frequenta deve permanecer em contato com a natureza do lado de fora:

“A finalidade do museu de arte contemporânea é nos ajudar a ter consciência da nossa própria época, manter um espelho na

frente do espectador no qual ele possa se reconhecer. Este critério nos leva também a mostrar a arte de todos os tempos dentro do

ambiente atual. Isso significa que devemos abolir o mármore, o veludo, as colunas gregas, que são interpretações do século XIX.

Apenas a maior flexibilidade e simplicidade. A luz de cima é natural ao ar livre, mas artificial ao interior. As telas são pintadas com luz

lateral e devem ser mostradas com luz lateral. A luz de cima nos permite encerrar o visitante entre quatro paredes. Certos museólogos

querem as quatro paredes para infligir o maior número possível de pinturas aos pobres visitantes.

É de capital importância que o visitante possa caminhar em direção a um quadro e não ao lado dele. Quando os quadros são

apresentados nas quatro paredes, o visitante tem de caminhar ao seu lado. Isso produz um efeito completamente diferente,

especialmente se não queremos que ele apenas olhe para o trabalho, mas o veja. Isso é ainda mais verdadeiro em relação aos

grandes museus de arte contemporânea. Eles são grandes porque o artista moderno quer nos envolver com o seu trabalho e deseja

que entremos em sua obra. Ao organizar o nosso museu, devemos ter consciência da mudança de mentalidade da nova geração.

Abolir todas as marcas do establishment: uniformes, cerimoniais, formalismo. Quando eu era jovem, as pessoas entravam nos

museus nas pontas dos pés, não ousavam falar ou rir alto, apenas cochichavam.

Realmente não sabemos se os museus, especialmente os de arte contemporânea, devem existir eternamente. Foram criados

numa época em que a sociedade não estava bastante interessada nos trabalhos de artistas vivos. O ideal seria que a arte se

integrasse outra vez na vida diária, saísse para as ruas, entrasse nas casas e se tornasse uma necessidade. Esta deveria ser a

principal finalidade do museu: tornar-se supérfluo”.

(Adaptado de: BITTENCOURT, Francisco. “Os Museus na Encruzilhada” [1974], em Arte-Dinamite, Rio de Janeiro, Editora Tamanduá, 2016,

p. 73-75)

Eles são grandes porque o artista moderno quer nos envolver com o seu trabalho... (3º parágrafo)

Com as devidas alterações, caso se invertam as relações de subordinação da frase acima, mantém-se o sentido original

fazendo-se uso da conjunção:

• A) a despeito de

• B) conquanto

• C) em conformidade com

• D) de maneira que

• E) uma vez que
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Q5.

Há correta correlação entre as formas verbais em:

Quando as crianças saírem de férias,

• A) a família pudera viajar para o litoral.

• B) elas passavam mais tempo na rua.

• C) as mães teriam menos tempo para si.

• D) elas tiveram mais atividades ao ar livre.

• E) nós iremos ao sítio da família.
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Q6.



Lições erradas

Dividimos a história em eras, com começo e fim bem definidos, e mesmo que a ordem seja imposta depois dos fatos – a gente

vive para a frente mas compreende para trás, ninguém na época disse “Oba, começou a Renascença!” – é bom acreditar que os fatos

têm coerência, e sentido, e lições. Mas podemos aprender a lição errada.

A gente fala nos loucos anos 20, quando várias liberdades novas começavam a ser experimentadas, e esquece que foi a era

que gerou o fascismo e outras formas liberticidas. O espírito da “era do jazz” foi também o espírito totalitário. Prevaleceram não os

passos do charleston*, mas os passos de ganso dos nazistas.

A leitura convencional dos anos 40 é que foram os anos em que os Estados Unidos salvaram a Europa dela mesma. Na

verdade, a Segunda Guerra salvou os Estados Unidos, acabou com a crise econômica que sobrara dos anos 30, fortalecendo a sua

indústria ao mesmo tempo que os poupava da destruição que liquidou a Europa, fortalecendo um sistema econômico que mantém

sua economia saudável até hoje. O fim da Segunda Guerra foi o começo da era americana. Os americanos salvaram o mundo – e

ficaram com ele.

Já nos fabulosos anos 60, enquanto as drogas, o sexo e a comunhão dos jovens pela paz e contra tudo o que era velho

tomavam conta das praças e das ruas, o conservadorismo se entrincheirava no poder.

Quando fizerem, no futuro, a leitura de nossa época, qual será a conclusão errada?

*Charleston = dança de salão muito difundida na década de 20

(Adaptado de: VERISSIMO, Luís Fernando. Banquete com os deuses. Rio de Janeiro: Objetiva, 2003, p. 207/208)

Transpondo-se para a voz passiva a frase Na verdade, a Segunda Guerra salvou os Estados Unidos (...), fortalecendo a sua indústria, as formas verbais

resultantes deverão ser, nesta ordem:

• A) terão sido salvos − vindo a fortalecer

• B) terá salvado − terá fortalecido

• C) foram salvos − sendo fortalecida

• D) salvaram-se − estando fortalecida

• E) tinham salvado − fortaleceu-se
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Q7.

Quanto à concordância padrão, está escrita corretamente a frase:

• A) O homem sempre buscou capturar o instante em imagens, e isso nunca foi tão fácil quanto hoje, quando o ato de registrar

se tornou mais importante que o próprio registro.

• B) Atualmente, constata-se muitas maneiras de compartilhar informação, mas nenhum meio de comunicação vem se

mostrando tão poderoso quanto as redes sociais.

• C) Em meados da década passada, fotografar alimentos envolviam uma série de questionamentos que parecem não fazer

mais sentido na sociedade dos dias de hoje.

• D) Em 2016, uma pesquisa com usuários da internet concluiu que algumas pessoas que postam excessivamente nas redes

sociais o faz por necessidade de aprovação.

• E) Decidir entre devorar ou clicar têm perturbado aqueles que oscilam entre desfrutar o momento da refeição e partilhá-lo,

ainda que a distância, com amigos e familiares.
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Q8.

Instituições financeiras reconhecem que é cada vez mais difícil detectar se uma transação é fraudulenta ou verdadeira

Os bancos e as empresas que efetuam pagamentos têm dificuldades de controlar as fraudes financeiras on-line no atual 

cenário tecnológico conectado e complexo. Mais de um terço (38%) das organizações reconhece que é cada vez mais difícil detectar 

se uma transação é fraudulenta ou verdadeira, revela pesquisa realizada por instituições renomadas. 

O estudo revela que o índice de fraudes on-line acompanha o aumento do número de transações on-line, e 50% das 

organizações de serviços financeiros pesquisadas acreditam que há um crescimento das fraudes financeiras eletrônicas. Esse 

avanço, juntamente com o crescimento massivo dos pagamentos eletrônicos combinado aos novos avanços tecnológicos e às 

mudanças nas demandas corporativas, tem forçado, nos últimos anos, muitas delas a melhorar a eficiência de seus processos de



negócios. 

De acordo com os resultados, cerca de metade das organizações que atuam no campo de pagamentos eletrônicos usa 

soluções não especializadas que, segundo as estatísticas, não são confiáveis contra fraude e apresentam uma grande porcentagem 

de falsos positivos. O uso incorreto dos sistemas de segurança também pode acarretar o bloqueio de transações. Também vale notar 

que o desvio de pagamentos pode causar perda de clientes e, em última instância, uma redução nos lucros. 

Conclui-se que a fraude não é o único obstáculo a ser superado: as instituições financeiras precisam também reduzir o número 

de alarmes falsos em seus sistemas a fim de fornecer o melhor atendimento possível ao cliente.

(Adaptado de: computerworld.com.br. Disponível em: http://computerworld.com.br/quase-40-dos-bancos-nao-sao-capazes-de-diferen-

ciar-um-ataque-de-atividades-normais-de-clientes)

No texto, as formas verbais flexionadas no presente do indicativo “têm” (1º parágrafo), “acompanha” (2º parágrafo) e “apresentam” (3º parágrafo) indicam

eventos que

• A) já aconteceram e certamente não acontecerão mais.

• B) ocorrem em condições hipotéticas.

• C) se repetem com os passar dos dias.

• D) não se repetirão num futuro próximo.

• E) raramente aconteceram ou acontecem.
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Q9.

A música relativa

Parece existir uma série enorme de mal-entendidos em torno do lugar-comum que afirma ser a música uma linguagem

universal, passível de ser compreendida por todos. “Fenômeno universal” − está claro que sim; mas “linguagem universal” − até que

ponto?

Ao que tudo indica, todos os povos do planeta desenvolvem manifestações sonoras. Falo tanto dos povos que ainda se

encontram em estágio dito “primitivo” − entre os quais ela continua a fazer parte da magia − como das civilizações tecnicamente

desenvolvidas, nas quais a música chega até mesmo a possuir valor de mercadoria, a propiciar lucro, a se propagar em escala

industrial, transformando-se em um novo fetiche.

Contudo, se essa tendência a expressar-se através de sons dá mostras de ser algo inerente ao ser humano, ela se concretiza

de maneira tão diferente em cada comunidade, dá-se de forma tão particular em cada cultura que é muito difícil acreditar que cada

uma de suas manifestações possua um sentido universal. Talvez seja melhor dizer que a linguagem musical só existe concretizada

por meio de “línguas” particulares ou de “falas” determinadas; e que essas manifestações podem até, em parte, ser compreendidas,

mas nunca vivenciadas em alguns de seus elementos de base por aqueles que não pertençam à cultura que as gerou.

(Adaptado de: MORAES, J. Jota de. O que é música. São Paulo: Brasiliense, 2001, p.12-14)

Quanto à regência e à concordância, considere:

I. Os mal-entendidos que nem se imaginavam existir no que concerne da universalidade da música devem-se à confusão

criada entre o fenômeno e a linguagem da música.

II. Constam que todos os povos cultivam formas musicais, salientando-se as que apresentam um ritmo mais batido, que nos

impelem de dançar.

III. Assiste-se, nos dias de hoje, ao fenômeno da expansão abusiva de músicas comerciais, pela qual são responsáveis os

ambiciosos produtores de discos e diretores de rádios.

É inteiramente adequado o emprego de todas as formas verbais SOMENTE em

• A) I.

• B) II.

• C) III.

• D) I e II.

• E) II e III.
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Q10.

Muito antes das discussões atuais sobre as mudanças climáticas, os cataclismos naturais despertam interesse no homem. Os

desastres são um capítulo trágico da história da humanidade desde tempos longínquos. Supostas inundações catastróficas aparecem

em relatos de várias culturas ao longo dos tempos, desde os antigos mesopotâmicos e gregos até os maias e os vikings.

Fora da rota dos grandes furacões, sem vulcões ativos e desprovido de zonas habitadas sujeitas a terremotos, o Brasil não

figura entre os países mais suscetíveis a desastres naturais. Contudo, a aparência de lugar protegido dos humores do clima e dos

solavancos da geologia deve ser relativizada. Aqui, cerca de 85% dos desastres são causados por três tipos de ocorrências: inun-

dações bruscas, deslizamentos de terra e secas prolongadas. Esses fenômenos são relativamente recorrentes em zonas tropicais, e

seus efeitos podem ser atenuados por políticas públicas de redução de danos.

Dois estudos feitos por pesquisadores brasileiros indicam que o risco de ocorrência desses três tipos de desastre deverá

aumentar até o final do século. Eles também sinalizam que novos pontos do território nacional deverão se transformar em áreas de

risco significativo para esses mesmos problemas. “Os impactos tendem a ser maiores no futuro, com as mudanças climáticas, o

crescimento das cidades e a ocupação de mais áreas de risco”, comenta o pesquisador José A. Marengo.

Além da suscetibilidade natural a secas, enchentes, deslizamentos e outros desastres, a ação do homem tem um peso

considerável em transformar o que poderia ser um problema de menor monta em uma catástrofe. Os pesquisadores estimam que um

terço do impacto dos deslizamentos de terra e metade dos estragos de inundações poderiam ser evitados com alterações de práticas

humanas ligadas à ocupação do solo e a melhorias nas condições socioeconômicas da população em áreas de risco.

Moradias precárias em lugares inadequados, perto de encostas ou em pontos de alagamento, cidades superpopulosas e

impermeabilizadas, que não escoam a água da chuva; esses fatores da cultura humana podem influenciar o desfecho de uma

situação de risco. “Até hábitos cotidianos, como não jogar lixo na rua, e o nível de solidariedade de uma população podem ao menos

mitigar os impactos de um desastre”, pondera a geógrafa Lucí Hidalgo Nunes.

(Adaptado de PIVETTA, Marcos. Disponível em: http://revistapesquisa.fapesp.br)

Atente para as frases abaixo, redigidas a partir de frases do texto modificadas.

I. O Brasil não figura entre os países mais suscetíveis à catástrofes naturais.

II. Em alguns locais, existe uma suscetibilidade natural à ocorrência de desastres, como secas, enchentes e deslizamentos.

III. Certas atitudes relacionadas à cultura humana podem impactar o desfecho final de uma situação de risco.

O sinal de crase está empregado corretamente APENAS em

• A) II e III.

• B) I e III.

• C) I e II.

• D) II.

• E) III.
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Língua Portuguesa / Pontuação

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q11.

Freud uma vez recebeu carta de um conhecido pedindo conselhos diante de uma escolha importante da vida. A resposta é 

surpreendente: para as decisões pouco importantes, disse ele, vale a pena pensar bem. Quanto às grandes escolhas da vida, você 

terá menos chance de errar se escolher por impulso. 

A sugestão parece imprudente, mas Freud sabia que as razões que mais pesam nas grandes escolhas são inconscientes, e o 

impulso obedece a essas razões. Claro que Freud não se referia às vontades impulsivas proibidas. Falava das decisões tomadas de 

“cabeça fria”, mas que determinam o rumo de nossas vidas. No caso das escolhas profissionais, as motivações inconscientes são 

decisivas. Elas determinam não só a escolha mais “acertada”, do ponto de vista da compatibilidade com a profissão, como são



também responsáveis por aquilo que chamamos de talento. Isso se decide na infância, por mecanismos que chamamos de identi- 

ficações. Toda criança leva na bagagem alguns traços da personalidade dos pais. Parece um processo de imitação, mas não é: os 

caminhos das identificações acompanham muito mais os desejos não realizados dos pais do que aqueles que eles seguiram na vida. 

Junto com as identificações formam-se os ideais. A escolha profissional tem muito a ver com o campo de ideais que a pessoa 

valoriza. Dificilmente alguém consegue se entregar profissionalmente a uma prática que não represente os valores em que ela 

acredita. 

Tudo isso está relacionado, é claro, com a almejada satisfação na vida profissional. Mas não vamos nos iludir. Satisfação no 

trabalho não significa necessariamente prazer em trabalhar. Grande parte das pessoas não trabalharia se não fosse necessário. O 

trabalho não é fonte de prazer, é fonte de sentido. Ele nos ajuda a dar sentido à vida. Só que o sentido da vida profissional não vem 

pronto: ele é o efeito, e não a premissa, dos anos de prática de uma profissão. Na contemporaneidade, em que se acredita em 

prazeres instantâneos, resultados imediatos e felicidade instantânea, é bom lembrar que a construção de sentido requer tempo e 

persistência. Por outro lado, quando uma escolha não faz sentido o sujeito percebe rapidamente.

(Adaptado de KEHL, Maria Rita. Disponível em: rae.fgv.br /sites/rae.fgv.br/files/artigos)

Só que o sentido da vida profissional não vem pronto... (4º parágrafo)

Considerado o contexto e fazendo-se as devidas alterações na pontuação da frase acima, o segmento sublinhado pode ser

substituído por:

• A) Porém

• B) Embora

• C) Porquanto

• D) Já que

• E) Mesmo que
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Língua Portuguesa / Redação: confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q12.

Houve um tempo em que eu comia um monte de coisas e não precisava contar nada para ninguém. Na civilização

contemporânea, on-line, conectada o tempo todo, se não for registrado e postado, não aconteceu. Comeu, jantou, bebeu? Então,

prove. Não está na rede? Então, não vale.

Não estou aqui desfiando lamúrias de dinossauro tecnológico. Pelo contrário: interajo com muita gente e publico ativamente

fotos de minhas fornadas. A vida, hoje, é digital. Contudo, presumo que algumas coisas não precisam deixar de pertencer à esfera

privada. Sendo tudo tão novo nessa área, ainda engatinhamos a respeito de uma etiqueta que equilibre a convivência entre câmeras,

pratos, extroversão, intimidade.

Em meados da década passada, quando a cozinha espanhola de vanguarda ainda povoava os debates e as fantasias de

muitos gourmets, fotografar pratos envolvia um dilema: devorar ou clicar? A criação saía da cozinha, muitas vezes verticalizada,

comumente finalizada com esferas delicadas, espumas fugazes... O que fazer, capturá-la em seu melhor instante cenográfico,

considerando luzes e sombras, e comê-la depois, já desfigurada, derretida, escorrida? Ou prová-la imediatamente, abrindo mão da

imagem? Nunca tive dúvidas desse tipo (o que talvez faça de mim um bom comensal, mas um mau divulgador).

Fotos e quitutes tornaram-se indissociáveis, e acho que já estamos nos acostumando. Mas será que precisa acontecer

durante todo o repasto? Não dá para fazer só na chegada do prato e depois comer sossegado, à maneira analógica? Provavelmente

não: há o tratamento da imagem, a publicação, os comentários, as discussões, a contabilidade das curtidas. Reconheço que, talvez

antiquadamente, ainda sinto desconforto em ver casais e famílias à mesa, nos salões, cada qual com seu smartphone, sem diálogos

presenciais ou interações reais. A pizza esfria e perde o viço; mas a foto chega tinindo aos amigos de rede.

(Adaptado de: CAMARGO, Luiz Américo. Comeu e não postou? Então, não valeu. Disponível em: http://brasil.elpais.com/bra-

sil/2017/01/09/opinion/1483977251216185.html)

A construção que pode ser reescrita com o verbo na voz passiva é:

• A) ... a foto chega tinindo aos amigos... (4º parágrafo)

• B) A criação saía da cozinha... (3º parágrafo)

• C) ... interajo com muita gente... (2º parágrafo)

• D) ... publico ativamente fotos de minhas fornadas... (2º parágrafo)

• E) Não está na rede? (1º parágrafo)
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Língua Portuguesa / Intelecção de texto



Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q13.

Aspectos Culturais de Mato Grosso do Sul

A cultura de Mato Grosso do Sul é o conjunto de manifestações artístico-culturais desenvolvidas pela população sul-mato-

-grossense muito influenciada pela cultura paraguaia. Essa cultura estadual retrata, também, uma mistura de várias outras

contribuições das muitas migrações ocorridas em seu território.

O artesanato, uma das mais ricas expressões culturais de um povo, no Mato Grosso do Sul, evidencia crenças, hábitos,

tradições e demais referências culturais do Estado. É produzido com matérias primas da própria região e manifesta a criatividade e a

identidade do povo sul-mato-grossense por meio de trabalhos em madeira, cerâmica, fibras, osso, chifre, sementes, etc.

As peças em geral trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações indígenas, são feitas nas cores da paisagem

regional e, além da fauna e da flora, podem retratar tipos humanos e costumes da região.

(Adaptado de: CANTU, Gilberto. Disponível em: http://profgilbertocantu.blogspot.com.br/2013/08/aspectos-culturais-de-mato-grosso-do-

sul.html)

Depreende-se corretamente do texto que a cultura de Mato Grosso do Sul é

• A) formada principalmente pela influência da cultura de vários povos migrantes e também pela influência secundária da

cultura paraguaia.

• B) formada não apenas pela influência da cultura paraguaia, mas também pela influência da cultura dos povos que migraram

para essa região.

• C) muito influenciada pela cultura paraguaia, mas também o é pela cultura de povos de outros países sul-americanos.

• D) fortemente influenciada pela cultura de nações sul-americanas, mas o é também pela cultura de povos de outras regiões

do Brasil.

• E) reflexo de uma forte influência da cultura paraguaia, e a cultura de outras regiões não a influenciou de forma relevante.
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Noções de Direito Constitucional / Constituição: princípios fundamentais

Fonte: AGENTE DE APOIO LEGISLATIVO / Assembleia Legislativa/MS / 2016 / FCC

Q14.

Nos termos da Constituição Federal, a República Federativa do Brasil tem como um de seus fundamentos

• A) a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade.

• B) promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

• C) constituir uma sociedade livre, justa e solidária.

• D) o repúdio ao terrorismo e ao racismo.

• E) os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
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Noções de Direito Constitucional / Da aplicabilidade das normas constitucionais

Fonte: TéCNICO DA RECEITA ESTADUAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q15.

Na célebre e acatada classificação das normas constitucionais segundo sua aplicabilidade elaborada por José Afonso da Silva, a

categoria das normas constitucionais de eficácia limitada compreende as normas definidoras de princípio programático e as

normas definidoras de princípio institutivo. Pode ser apontado, como exemplo desse último tipo de norma de eficácia limitada, o

seguinte dispositivo constitucional:

• A) Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos.

• B) O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos

de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada.

• C) O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os

processos de competência do Supremo Tribunal Federal.

• D) Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem

serão reguladas em lei complementar.

• E) São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) 

participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da



empresa, conforme definido em lei.
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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 24ª / 2017 / FCC

Q16.

Silmara, brasileira naturalizada, verificou a Constituição Federal brasileira a respeito de possível extradição de brasileiro naturalizado. Assim, constatou que,

dentre os direitos e deveres individuais e coletivos, está previsto que

• A) nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes ou depois da naturalização, ou de comprovado

envolvimento em milícia armada e grupos guerrilheiros.

• B) a extradição de qualquer brasileiro, seja ele naturalizado ou não, consta em diversas hipóteses taxativas do artigo 5º da

Carta Magna.

• C) a extradição de qualquer brasileiro, seja ele naturalizado ou não, somente poderá ocorrer em caso de comprovado

envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.

• D) nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou

de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.

• E) a extradição de qualquer brasileiro, seja ele naturalizado ou não, somente poderá ocorrer em caso de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de

entorpecentes e drogas afins, envolvimento em milícia armada e grupos guerrilheiros e prática

de ato de terrorismo.
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Noções de Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos sociais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q17.

Framboesa pretende criar a associação “X” e Ludmila pretende criar a cooperativa “S”. Consultando a Constituição Federal, elas

verificaram que

• A) a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência

estatal em seu funcionamento.

• B) a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, dependem de autorização, mas é vedada a interferência

estatal em seu funcionamento.

• C) somente a criação de associações depende de autorização, sendo, inclusive, permitida a interferência estatal em seu

funcionamento.

• D) somente a criação de associações depende de autorização, sendo, porém, vedada a interferência estatal em seu

funcionamento.

• E) somente a criação de cooperativa depende de autorização, sendo, porém, vedada a interferência estatal em seu

funcionamento.
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Noções de Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos de nacionalidade

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q18.

Cravo Carvalho, 50 anos de idade, é brasileiro naturalizado, brilhante advogado com seis livros publicados e mais de quinze

anos de efetiva atividade profissional, com notável saber jurídico e reputação ilibada. De acordo com a Constituição Federal,

Cravo Carvalho poderá ocupar cargo de

• A) Ministro de Estado da Defesa.

• B) Oficial das Forças Armadas.

• C) Ministro do Supremo Tribunal Federal.

• D) Ministro do Superior Tribunal de Justiça.

• E) Presidente do Senado Federal.
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Noções de Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais / Dos direitos políticos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q19.

Bibiana é casada com Mundial, Governador do Estado X e pretende se candidatar ao cargo de Prefeita da cidade Y pertencente

ao Estado X. Fúlvio, irmão de Bibiana, titular de mandato eletivo, se candidatou à reeleição ao cargo de Deputado Estadual do

referido Estado. De acordo com a Constituição Federal

• A) Bibiana e Fúlvio são elegíveis, no território de jurisdição de Mundial.

• B) Bibiana e Fúlvio são inelegíveis, no território de jurisdição de Mundial.

• C) somente Fúlvio é inelegível, no território de jurisdição de Mundial.

• D) somente Bibiana é inelegível, no território de jurisdição de Mundial.

• E) Bibiana e Fúlvio são inelegíveis em todo o território nacional.
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Noções de Direito Constitucional / Da organização político-administrativa / Das competências da União

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q20.

Meriva faz parte de um grupo de estudos que objetiva aprofundar o conhecimento sobre a Constituição Federal brasileira. Assim,

atualmente, o grupo estuda o capítulo da Organização Político-Administrativa. Questionada pelo seu colega de estudos, Felício,

sobre a competência para legislar sobre orçamento e legislar sobre direito processual, Meriva respondeu corretamente que a

competência para legislar é

• A) comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e privativa da União, respectivamente.

• B) concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal.

• C) comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

• D) privativa da União.

• E) concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal e privativa da União, respectivamente.
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Noções de Direito Constitucional / Da organização político-administrativa / Das competências dos Estados

Fonte: ADMINISTRAçãO - SUPORTE ADMINISTRATIVO GERAL / TCE/CE / 2015 / FCC

Q21.

Dentre outras hipóteses, NÃO é possível à União intervir

nos Estados para

• A) manter a integridade nacional.

• B) repelir invasão estrangeira.

• C) garantir o livre exercício da função jurisdicional do

Estado-membro.

• D) assegurar o cumprimento de decisão judicial advinda

do Superior Tribunal de Justiça.

• E) exercer o policiamento ostensivo, na hipótese da

existência de organização criminosa de âmbito estadual.
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Noções de Direito Constitucional / Da organização político-administrativa / Das competências dos Municípios

Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA ADMINISTRATIVO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q22.

Dentre as competências atribuídas pela Constituição Federal aos Municípios, inclui-se



• A) promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora municipal.

• B) instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem a obrigatoriedade de prestar

contas a outros entes da Federação.

• C) criar, organizar e suprimir distritos, por sua própria legislação.

• D) organizar e prestar, diretamente, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter

essencial.

• E) legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.
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Noções de Direito Constitucional / Da Administração Pública / Disposições gerais

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO DO TESOURO MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q23.

São vários os princípios constitucionais aplicáveis à Administração pública, mas são apenas cinco os que estão expressos e são específicos em relação ao

tema. São eles:

• A) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade

e eficiência.

• B) legalidade, independência, moralidade, probidade e eficiência.

• C) discricionariedade, publicidade, igualdade, efetividade e independência.

• D) discricionariedade, igualdade, probidade, independência e efetividade.

• E) legalidade, igualdade, moralidade, probidade e efetividade.
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Noções de Direito Constitucional / Da Administração Pública / Dos servidores públicos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q24.

Sérgio é servidor público da Administração direta e candidatar-se-á, nas próximas eleições municipais, para o cargo de Prefeito.

Investido no mandato de Prefeito, Sérgio

• A) será afastado do seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração, e seu tempo de serviço

será contado para todos os efeitos legais, inclusive para promoção por merecimento.

• B) perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, havendo compatibilidade de horários, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo e, não

havendo compatibilidade, não poderá perceber sua remuneração.

• C) não será afastado do seu cargo, emprego ou função, mas não receberá sua remuneração, sendo que seu tempo de

serviço será contado para todos os efeitos legais, inclusive para promoção por merecimento.

• D) será afastado do seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração, e seu tempo de serviço

será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.

• E) será afastado do seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe vedado optar pela sua remuneração, e seu tempo de serviço

não será contado durante o período do afastamento para nenhum efeito.
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Noções de Direito Constitucional / Do Poder Executivo / Das atribuições e responsabilidades do Presidente da República

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q25.

Considere a seguinte situação hipotética: o Presidente da República praticou ato que configura infração penal comum. Neste

caso, de acordo com a Constituição Federal, admitida a acusação contra o Presidente da República, por 2/3

• A) da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Senado Federal.

• B) da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.

• C) do Senado Federal, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.

• D) do Superior Tribunal de Justiça, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.

• E) do Supremo Tribunal Federal, será ele submetido a julgamento perante o Senado Federal.
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Noções de Direito Constitucional / Do Poder Legislativo / Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q26.

No tocante à fiscalização contábil, financeira e orçamentária, segundo a Constituição Federal, o controle externo, a cargo do

Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União. O Tribunal encaminhará relatório de suas

atividades ao

• A) Congresso Nacional, semestralmente.

• B) Supremo Tribunal Federal, semestralmente.

• C) Supremo Tribunal Federal, trimestral e anualmente.

• D) Congresso Nacional, trimestral e anualmente.

• E) Superior Tribunal de Justiça, semestralmente.
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Noções de Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Disposições gerais

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

Q27.

Sobre as garantias constitucionais que gozam os juízes e sobre as vedações as quais estão submetidos, é correto afirmar que

• A) a vitaliciedade é adquirida na posse.

• B) a irredutibilidade de subsídio é absoluta.

• C) podem exercer atividade político-partidária.

• D) podem ser submetidos a ato de remoção por motivo de interesse público.

• E) podem exercer qualquer outro cargo ou função se estiverem em disponibilidade.
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Noções de Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Do Supremo Tribunal Federal

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q28.

Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário,

• A) o habeas corpus decidido em última instância pelos Tribunais Regionais Federais.

• B) o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Regionais Federais.

• C) o crime político.

• D) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, Município.

• E) as causas decididas, em única instância, pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal quando a decisão recorrida

contrariar tratado ou lei federal.
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Noções de Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Do Superior Tribunal de Justiça

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q29.

De acordo com a Constituição Federal, as ações contra o Conselho Nacional de Justiça são processadas e julgadas, originariamente, pelo

• A) Superior Tribunal de Justiça.

• B) Supremo Tribunal Federal.

• C) Congresso Nacional.

• D) Senado Federal.



• E) Conselho da Justiça Federal.
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Noções de Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais

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

Q30.

Rivanildo, Juiz Federal, conta com quatro anos de exercício no cargo, sendo que há dois anos e meio é titular de

Vara. Com a abertura de vaga junto ao respectivo Tribunal

Regional Federal, inscreveu-se no concurso de promoção

por merecimento. Neste caso, Rivanildo

• A) poderá ser promovido desde que se encontre na

primeira quinta parte da lista de antiguidade, ainda

que haja, dentre os inscritos, juiz com mais de cinco

anos de exercício no cargo.

• B) poderá ser promovido se não houver, dentre os

inscritos, Juiz com mais de cinco anos de exercício

no cargo.

• C) não poderá ser promovido por ausência de cumprimento de requisito temporal de exercício do cargo.

• D) não poderá ser promovido por ausência de tempo de

estágio como Juiz Titular.

• E) poderá ser promovido por contar com tempo de

estágio como Juiz Titular, ainda que não integre a primeira quinta parte da lista de antiguidade e concorra

contra candidato que possua tal predicamento.
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Noções de Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais e Juízes do Trabalho

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q31.

Com a Constituição Federal de 1988, o Poder Judiciário passa a ser o guardião da Constituição, cuja finalidade repousa, basicamente, na preservação dos

valores e princípios que fundamentam o novo Estado Democrático de Direito. A Constituição

Federal prevê, expressamente, que são órgãos que integram a organização da Justiça do Trabalho:

• A) Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho e Varas do Trabalho.

• B) Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior do Trabalho e Juízes do Trabalho.

• C) Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho e Juízes do Trabalho.

• D) Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho, Varas do Trabalho e Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

• E) Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Estaduais do Trabalho, Varas do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Escola Nacional de

Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho.
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Noções de Direito Constitucional / Das funções essenciais à Justiça / Do Ministério Público

Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA ADMINISTRATIVO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q32.

Dentre as competências do Ministério Público que NÃO podem ser exercidas pela Defensoria Pública está:

• A) promover a ação penal pública, na forma da lei.

• B) promover a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses

difusos e coletivos.

• C) zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na

Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia.

• D) expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para

instruí-los, na forma da lei complementar respectiva.

• E) defesa judicial das populações indígenas.
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Noções de Direito Constitucional / Das funções essenciais à Justiça / Da Advocacia Pública

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

Q33.

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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Noções de Direito Constitucional / Das funções essenciais à Justiça / Da Advocacia e da Defensoria Pública

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

Q34.

Nos termos da Constituição Federal, são funções essenciais à Justiça:

• A) o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública.

• B) o Ministério Público, a Advocacia e a Defensoria Pública.

• C) o Poder Judiciário, a Advocacia e a Defensoria Pública.

• D) o Ministério Público, a Advocacia e os Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo.

• E) os servidores do Judiciário e os Magistrados.
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Noções de Direito Administrativo / Administração pública: princípios básicos

Fonte: TéCNICO - ADMINISTRATIVA / DPE/RS / 2013 / FCC

Q35.

À administração pública incumbe o exercício da função administrativa do Estado. Essa função é exercida por meio da administração direta

• A) composta por órgãos, autarquias, empresas estatais e fundações.

• B) por meio de seus órgãos, e da administração indireta, que abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações.

• C) e da administração indireta, composta por órgãos de execução, tais como ministérios e secretarias de estado, bem como por pessoas jurídicas de direito

público com finalidades atribuídas por lei.

• D) e da administração indireta, que abrange empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações, entes dotados de natureza jurídica

de direito privado.

• E) por meio de seus órgãos, com auxílio da administração indireta, por meio do que se denomina desconcentração, instituto que autoriza a transferência de

competências quando o ente que as recebe tenha natureza jurídica de direito público.
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Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder hierárquico



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

Q36.

Considere as assertivas abaixo.

I. No Poder Legislativo, inexiste hierarquia no sentido

de relação de coordenação e subordinação, no que

diz respeito às suas funções institucionais.

II. No Poder Legislativo, a distribuição de competências entre Câmara e Senado se faz de forma que

haja absoluta independência funcional entre uma e

outra Casa do Congresso.

III. A relação hierárquica caracteriza-se como uma relação estabelecida entre órgãos, de forma necessária e permanente.

Está correto o que se afirma em

• A) I, II e III.

• B) II, apenas.

• C) III, apenas.

• D) I e III, apenas.

• E) I, apenas.
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Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder disciplinar

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC

Q37.

Os servidores públicos estão sujeitos à hierarquia no exercício de suas atividades funcionais. Considerando esse aspecto,

• A) o poder disciplinar a que estão sujeitos é decorrente dessa hierarquia, visto que guarda relação com o vínculo funcional

existente e observa a estrutura organizacional da Administração pública para identificação da autoridade competente para

apuração e punição por infrações disciplinares.

• B) submetem-se ao poder de tutela da Administração, que projeta efeitos internos, sobre órgãos e servidores, e externos,

atingindo relações jurídicas contratuais travadas com terceiros.

• C) conclui-se que o poder hierárquico é premissa para o poder disciplinar, ou seja, este somente tem lugar onde se identificam relações jurídicas

hierarquizadas, funcional ou contratualmente, neste caso, em relação à prestação de serviços

terceirizados.

• D) o poder hierárquico autoriza a edição de atos normativos de caráter autônomo, com força de lei, no que se refere à disciplina jurídica dos direitos e

deveres dos servidores públicos.

• E) somente o poder hierárquico e o poder disciplinar produzem efeitos internos na Administração pública, tendo em vista que

o poder de polícia e o poder regulamentar visam à produção de efeitos na esfera jurídica de direito privado, não podendo

atingir a atuação de servidores públicos.
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Noções de Direito Administrativo / Serviços Públicos / Conceito e princípios

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

Q38.

Considere: 

 

 

 

I. Independente de a pessoa satisfazer as condições legais, ela faz jus à prestação do serviço público, não podendo haver



distinção de caráter pessoal. 

 

 

II. Um dos princípios que regem os serviços públicos denomina-se mutabilidade do regime jurídico, segundo o qual 

admitem-se mudanças no regime de execução do serviço para adaptá-lo ao interesse privado, que é variável no tempo. 

 

 

III. O princípio da continuidade do serviço público tem aplicação especialmente com relação aos contratos administrativos e 

ao exercício da função pública. 

 

 

 

No que concerne aos princípios inerentes ao regime jurídico dos serviços públicos, está correto o que consta APENAS em

• A) I.

• B) I e III.

• C) II.

• D) I e II.

• E) III.
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Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos e atributos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q39.

Considere:

I. O atributo da presunção de legitimidade dos atos administrativos depende de lei expressa.

II. A imperatividade significa que os atos administrativos são cogentes, obrigando a todos quantos se encontrem em seu

circulo de incidência, ainda que o objetivo por ele alcançado contrarie interesses privados.

III. Em alguns atos administrativos, como as permissões e autorizações, está ausente o cunho coercitivo.

IV. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é juris et de jure, ou seja, presunção relativa.

No que concerne aos atributos dos atos administrativos, está correto o que se afirma APENAS em

• A) I, II e IV.

• B) III e IV.

• C) II e III.

• D) I e III.

• E) II.

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

Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Anulação, revogação e convalidação

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q40.

Manoel, servidor público e chefe de determinada repartição, emitiu certidão de dados funcionais a seu subordinado, o servidor

Pedro. Passados alguns dias da prática do ato administrativo, Manoel decide revogá-lo por razões de conveniência e

oportunidade. Cumpre salientar que o mencionado ato não continha vício de ilegalidade. A propósito dos fatos narrados, a

revogação está



• A) incorreta, pois somente caberia tal instituto se feito pela autoridade máxima do órgão ou entidade a que pertence Manoel.

• B) incorreta, pois somente caberia tal instituto se houvesse a concordância do servidor Pedro.

• C) correta.

• D) incorreta, porque o instituto adequado ao caso é a anulação.

• E) incorreta, porque certidão é ato administrativo que não comporta tal instituto.
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Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Discricionariedade e vinculação

Fonte: AUXILIAR ADMINISTRATIVO / COPERGÁS / 2016 / FCC

Q41.

No que concerne à classificação dos atos administrativos, a admissão constitui ato

• A) bilateral e vinculado.

• B) bilateral e discricionário.

• C) unilateral e discricionário.

• D) unilateral e vinculado.

• E) discricionário e enunciativo.
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Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos: Lei no 8.666/93 / Conceito, finalidade, princípios, objeto

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ENFERMAGEM / TRE/SP / 2017 / FCC

Q42.

Atenção: As questões referem-se ao conteúdo de Noções de Direito Administrativo.

Dentre os entes que integram a Administração pública e a obrigatoriedade de submissão ao princípio licitatório e ao regime da

Lei nº 8.666/93,

• A) as autarquias e fundações, porque integrantes da Administração pública indireta, submetem-se a licitações apenas para a

contratação de aquisição de bens e serviços, não para alienação de bens que integram seu patrimônio.

• B) as autarquias e fundações submetem-se ao regime de licitações para a celebração de contratação de aquisição de bens e

serviços, bem como para alienação de seus bens.

• C) a Administração direta e indireta subordina-se à lei de licitações para contratação de serviços e alienação de bens, estando

a aquisição de bens elencada dentre as hipóteses de dispensa de licitação, razão pela qual prescinde de certame.

• D) empresas estatais e fundações integrantes da Administração indireta não se submetem ao regime licitatório quando da

celebração de contratos, tendo em vista que observam as mesmas regras e parâmetros aplicáveis aos contratos firmados

pela iniciativa privada, a fim de preservar a competitividade.

• E) a Administração direta submete-se ao regime licitatório para celebração de contratos em sentido estrito, ou seja, contratos

administrativos, não se aplicando a obrigação de realização de certame para outros instrumentos.
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Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos: Lei no 8.666/93 / Obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedações

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q43.

A União Federal pretende contratar diretamente, por dispensa de licitação, serviço para o abastecimento de navios, por tratar-se

de estada eventual de curta duração em portos, por motivo de movimentação operacional. Nos termos da Lei nº 8.666/1993,

será dispensável a licitação, desde que a exiguidade dos prazos legais possa comprometer a normalidade e os propósitos da

operação e desde que o valor contratual não exceda, em reais, a

• A) 90.000,00

• B) 80.000,00

• C) 100.000,00

• D) 200.000,00

• E) 150.000,00
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Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos: Lei no 8.666/93 / Modalidades

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TRE/SP / 2017 / FCC

Q44.

Atenção: As questões referem-se ao conteúdo de Noções de Direito Administrativo.

Uma unidade pública escolar conseguiu recursos para modernização de seus equipamentos de informática, pois a quase

totalidade dos computadores utilizados pelos alunos foi inutilizada durante uma inundação ocorrida no imóvel em período de

fortes chuvas. Considerando-se que esse conjunto de computadores era patrimoniado e que a diretoria de ensino competente

pretende se desfazer dele,

• A) deverá licitar a alienação desse material, por meio de concorrência ou convite.

• B) deverá licitar a alienação dos bens, por meio de leilão.

• C) poderá licitar a alienação dos bens, por meio de qualquer das modalidades legalmente previstas, conforme o valor de

avaliação dos mesmos.

• D) poderá alienar os bens com dispensa de licitação, por se tratar de hipótese expressamente prevista para tanto.

• E) deverá licitar a alienação dos bens, por meio de leilão ou tomada de preços.
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Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos: Lei no 8.666/93 / Procedimentos, anulação e revogação

Fonte: ANALISTA CONTADOR / COPERGÁS / 2016 / FCC

Q45.

Atenção: Para responder às questões de números questões considere a Lei nº 8.666/1993 que institui normas para licitações e

contratos da Administração pública e dá outras providências.

Uma autarquia do Estado de Pernambuco pretende contratar a empresa “Marketing Futurista S.A.” para prestar serviços de

publicidade e divulgação. Cumpre salientar que referida empresa possui natureza singular e notória especialização. Nesse

caso, é

• A) obrigatória licitação na modalidade tomada de preços, independentemente do valor estimado da contratação.

• B) possível a contratação direta, por inexigibilidade de licitação.

• C) possível a contratação direta, por dispensa de licitação.

• D) obrigatória licitação na modalidade convite, independentemente do valor estimado da contratação.

• E) vedada a contratação direta, devendo ser realizado o respectivo procedimento licitatório, haja vista expressa previsão legal

nesse sentido.
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Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos: Lei no 8.666/93 / Pregão presencial e eletrônico; Lei no 10.520/2002;

Decreto no 5.450, de 31 de maio de 2005

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q46.

No pregão, conforme preceitua a Lei nº 10.520/2002, a equipe de apoio deverá ser integrada

• A) em sua maioria por servidores de cargo efetivo ou emprego da Administração pública, preferencialmente pertencentes ao

quadro permanente do órgão ou entidade promotora do evento.

• B) em sua minoria por servidores de cargo efetivo ou emprego da Administração pública, não sendo necessário que

pertençam ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora do evento, e, em sua maioria, deve ser composta por

particulares de notório saber jurídico no tocante objeto da licitação.

• C) exclusivamente por servidores de cargo efetivo da Administração pública, pertencentes ao quadro permanente do órgão ou

entidade promotora do evento.

• D) em sua maioria por servidores de cargo efetivo da Administração pública, devendo, necessariamente, todos os integrantes

pertencer ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora do evento.

• E) obrigatoriamente por metade de servidores de cargo efetivo da Administração pública, não sendo necessário que

pertençam ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora do evento, e, a outra metade, deve ser composta de

particulares de notório saber jurídico acerca do objeto licitado.
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Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos: Lei no 8.666/93 / Sistema de registro de preços; Decreto no 7.892, de 23 de

janeiro de 2013

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q47.

Determinado órgão da administração publica federal, que não participou do certame licitatório para o registro de preços,

pretende utilizar a ata de registro de preços, durante sua vigência. Cumpre salientar que o órgão justificou devidamente a

vantagem, razão pela qual houve a anuência do órgão gerenciador. Nos termos do Decreto nº 7.892/2013, após a autorização

do órgão gerenciador, o órgão não participante, desde que observado o prazo de vigência da ata, deverá efetivar a aquisição ou

contratação solicitada em até

• A) 120 dias.

• B) 180 dias.

• C) 150 dias.

• D) 90 dias.

• E) 100 dias.
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Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos: Lei no 8.666/93 / Características do contrato administrativo / Formalização

e fiscalização do contrato

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q48.

Considere as duas situações distintas abaixo.

I. A Administração Pública convocou empresa vencedora de licitação para assinar o respectivo termo de contrato no prazo

de trinta dias. No vigésimo dia do prazo assinalado pela Administração, a empresa pleiteou a prorrogação do prazo de

assinatura do termo de contrato, apresentando motivo justificado para tanto.

II. Outra empresa vencedora de outra licitação também foi convocada para assinar o termo de contrato em trinta dias e, no

trigésimo primeiro dia, pleiteou a prorrogação do prazo de assinatura do termo de contrato, apresentando motivo justificado

para tanto.

Com relação à formalização dos contratos,

• A) a prorrogação é possível apenas na situação I.

• B) ambas as situações admitem prorrogação.

• C) nenhuma das situações admite prorrogação, decaindo o direito às contratações, além de outras sanções previstas na

legislação pertinente.

• D) a prorrogação é possível apenas na situação II.

• E) nenhuma das situações admite prorrogação, decaindo o direito às contratações; no entanto, não incidirão quaisquer

sanções às empresas envolvidas, haja vista a apresentação de motivo justificado em ambos os casos.
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Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos: Lei no 8.666/93 / Características do contrato administrativo / Sanção

administrativa

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q49.

Considere a seguinte situação hipotética: a União Federal celebrou contrato administrativo com a empresa Obras S.A. para a 

construção de importante obra pública. Nos termos da Lei nº 8.666/1993, executado o contrato, o seu objeto será recebido,



provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 

partes em até

• A) 5 dias da comunicação escrita ou verbal da contratada.

• B) 30 dias da comunicação escrita da contratada.

• C) 15 dias da comunicação escrita da contratada.

• D) 10 dias da comunicação escrita ou verbal da contratante.

• E) 45 dias da comunicação escrita da contratante.
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Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos: Lei no 8.666/93 / Características do contrato administrativo / Garantia

contratual

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO DO TESOURO MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q50.

A empresa WTW celebrou contrato administrativo com a

União Federal, prestando garantia contratual no valor de

dois milhões de reais. Em razão de atraso injustificado na

execução contratual, a empresa foi condenada, após o

devido processo administrativo, à multa no importe de três

milhões de reais, além de outras sanções. Nos termos da

Lei nº 8.666/1993, a multa fixada

• A) será descontada da garantia e considerada extinta,

pois não pode superar o valor da garantia contratual.

• B) será descontada da garantia e, ainda, de eventuais

pagamentos devidos à empresa contratada.

• C) é absolutamente irregular, vez que não pode ser

fixada em valor superior à garantia contratual.

• D) não pode ser descontada da garantia, devendo ser

paga ou descontada de eventuais pagamentos devidos à empresa contratada.

• E) deverá, obrigatoriamente, ser cobrada judicialmente,

por ser hipótese específica que somente comporta

tal alternativa de cobrança.
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Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos: Lei no 8.666/93 / Características do contrato administrativo / Alteração do

objeto; Equilíbrio econômico-financeiro; Prorrogação do prazo de vigência e de execução

Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ADMINISTRADOR / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q51.

Determinada empresa foi contratada por autarquia municipal, para prestação de serviços de vigilância do seu edifício sede. No

curso da execução do contrato, a contratada pleiteou o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, alegando que o preço

contratado teria ficado defasado, em função:

I. do índice de reajuste salarial de sua equipe, determinado em dissídio coletivo;

II. da majoração de alíquota de contribuição previdenciária incidente sobre sua folha de pagamentos.

De acordo com as disposições da Lei nº 8.666/93, assiste razão à empresa contratada no que diz respeito a:

• A) nenhuma das pretensões, pois a primeira consiste em risco econômico inerente ao negócio e a segunda somente seria

viável em se tratando de majoração de tributo estadual.

• B) I e II, eis que ambos caracterizam fato do príncipe.



• C) II, eis que se trata de fato do príncipe, somente sendo cabível para I se configurada álea econômica extraordinária e

extracontratual.

• D) I, apenas, pois configura álea econômica extraordinária, independentemente de previsão contratual.

• E) I e II, podendo ambos serem equiparados a caso fortuito ou força maior, salvo estipulação contratual em contrário.

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

Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Cargo, emprego e função públicos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC

Q52.

Entre as semelhanças e distinções possíveis de serem indicadas para os ocupantes de cargos e empregos públicos, está a

• A) possibilidade de submissão a regime público de aposentadoria, independente da natureza jurídica do ente ao qual estão

vinculados, desde que previsto na lei de criação do ente.

• B) obrigatoriedade, para ambos, de se submeterem a estatuto disciplinar contendo direitos e deveres, estes que, se violados,

dão lugar a processo disciplinar para aplicação de penalidades, exigindo-se participação de advogado para imposição de

pena demissão.

• C) obrigatoriedade de prévia submissão a concurso público de provas e títulos, sendo que, no caso de empregados públicos,

desde que, da lei que cria o ente que integra a Administração indireta, tenha constado essa exigência.

• D) responsabilidade objetiva para os funcionários públicos, à semelhança do imposto para a Administração direta, enquanto

remanesce a modalidade subjetiva para os ocupantes de emprego público e seus empregadores.

• E) possibilidade dos empregados públicos serem demitidos por decisão motivada, não sendo necessário processo disciplinar,

tal qual exigido para os funcionários públicos efetivos.
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Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Das disposições

preliminares

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 7ª / 2009 / FCC

Q53.

Em relação aos Cargos Públicos, estabelece a Lei no 8.112/90, que

• A) dentre as formas para o seu provimento está a transferência e a ascensão.

• B) dentre os requisitos para a sua investidura, exige-se a idade mínima de dezesseis anos.

• C) a investidura ocorrerá com o exercício na função.

• D) são criados por lei, para provimento em caráter efetivo ou em comissão.

• E) não haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação.
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Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do provimento

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q54.

Flora é servidora pública federal e, por preencher os requisitos legais, foi recentemente, promovida. Sua promoção foi concedida em 10 de outubro de 2016 e,

um mês depois, ou seja, em 10 de novembro de 2016, ocorreu a publicação do ato de

promoção. Nos termos da Lei nº 8.112/1990, a promoção

• A) não interrompe o tempo de exercício, que será contado no novo posicionamento na carreira a partir de 10 de novembro de

2016.

• B) interrompe o tempo de exercício, sendo contado no novo posicionamento na carreira a partir de 10 de outubro de 2016.

• C) não interrompe o tempo de exercício, que será contado no novo posicionamento na carreira a partir de 10 de outubro de

2016.

• D) interrompe o tempo de exercício, sendo contado no novo posicionamento na carreira a partir de 10 de novembro de 2016.

• E) interrompe o tempo de exercício, sendo contado no novo posicionamento na carreira a partir de 01 de novembro de 2016,

ou seja, no primeiro dia do mês seguinte à promoção.
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Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da vacância

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

Q55.

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 / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da remoção e Da

redistribuição

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 9ª / 2013 / FCC

Q56.

Saulo, ocupante de cargo efetivo do Poder Executivo federal, foi informado que seu cargo fora deslocado para outro órgão da Administração direta federal, no

qual deveria passar a atuar. De acordo com as disposições da Lei no 8.112/90, trata-se do instituto da

• A) remoção, que somente pode ocorrer de ofício por inequívoca necessidade de serviço e observada a equivalência de vencimentos.

• B) remoção de ofício, que pressupõe, entre outros requisitos, o mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional.

• C) redistribuição, que pressupõe, entre outros requisitos, a manutenção da essência das atribuições do cargo.

• D) redistribuição, que, todavia, somente pode ser aplicada em relação a cargos vagos, assegurando a Saulo o direito de permanecer no órgão de origem.

• E) redistribuição do servidor, que pode ser a pedido ou de ofício, pressupondo, entre outros requisitos, a compatibilidade de atribuições.
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Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da substituição

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - CONTADORIA / TRF 3ª / 2016 / FCC

Q57.

Ana, Analista do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assumirá, na condição de substituta, sem prejuízo do cargo que ocupa,

o exercício de cargo de chefia, no afastamento do titular do referido cargo. Cumpre salientar que assumirá tal condição pelo

período máximo de trinta dias. No caso narrado, conforme preceitua a Lei nº 8.112/1990, Ana

• A) receberá, obrigatoriamente, a remuneração do cargo de Analista.

• B) receberá, obrigatoriamente, a remuneração do cargo de chefia.

• C) deverá optar pela remuneração de um dos cargos durante o respectivo período.

• D) acumulará ambas as remunerações, por se tratar do instituto da substituição.

• E) acumulará ambas as remunerações nos primeiros quinze dias, e, a partir do décimo quinto dia, receberá tão somente a

remuneração do cargo de chefia.
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Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e

vantagens / Do vencimento e da remuneração

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ESPECIALIDADE CONTABILIDADE / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q58.

João é servidor público do Tribunal Regional do Trabalho da 20 

a 

Região e foi cedido para o Estado de Sergipe, a fim de exercer



cargo em comissão no Tribunal de Justiça do Estado. Magda é servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região e foi 

cedida para autarquia federal, também para exercer cargo em comissão. Nos termos da Lei nº 8.112/1990, o ônus da remuneração será do

• A) Tribunal de Justiça no caso de João e do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região no caso de Magda.

• B) Tribunal de Justiça no caso de João e da autarquia federal no caso de Magda.

• C) Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região em ambos os casos.

• D) Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região no caso de João e da autarquia federal no caso de Magda.

• E) cessionário e do cedente em ambos os casos, ou seja, os entes repartirão as despesas com a remuneração dos servidores.
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Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e

vantagens / Das vantagens

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC

Q59.

Considere a seguinte situação hipotética: Pedro é servidor público federal há vinte e cinco anos e, em janeiro de 2016, foi

nomeado para exercer o cargo de Ministro de Estado, razão pela qual mudou-se, pela primeira vez, da cidade de São Paulo,

onde residia, para morar em Brasília com sua companheira Joana. Cumpre salientar que, em dezembro de 2015, a companheira

de Pedro adquiriu um imóvel em Brasília com o objetivo de alugá-lo e assim obter uma renda extra, no entanto, o imóvel ainda

não foi locado. Nos termos da Lei nº 8.112/1990, Pedro

• A) terá direito ao auxílio-moradia se a companheira de Pedro vender o imóvel.

• B) não terá direito ao auxílio-moradia, vez que o imóvel de Joana representa impeditivo legal ao aludido benefício.

• C) terá direito ao auxílio-moradia, desde que a companheira de Pedro não ocupe imóvel funcional em Brasília.

• D) terá direito ao auxílio-moradia, independentemente de qualquer outro requisito legal.

• E) não terá direito ao auxílio-moradia, vez que a lei veda tal benefício para o cargo de Ministro de Estado.
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Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e

vantagens / Das férias

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q60.

Francisco é Analista Judiciário de determinado Tribunal Regional do Trabalho e, em maio desse ano, pretende sair de férias,

haja vista que terá preenchido os requisitos legais para tanto. A propósito do tema e nos termos da Lei nº 8.112/1990,

• A) admite-se levar à conta de férias as faltas ao serviço, justificadas e não justificadas.

• B) Francisco fará jus a trinta dias de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo de dois períodos, no caso de

necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.

• C) as férias não poderão ser parceladas, sendo obrigatório o gozo do período inteiro das férias sob pena de responsabilidade

do servidor.

• D) as férias não podem ser interrompidas, salvo única e exclusivamente por motivo de necessidade do serviço declarada pela

autoridade máxima do órgão ou entidade.

• E) admite-se o gozo de férias antes de completado o primeiro período aquisitivo, isto é, antes de doze meses de exercício,

iniciando-se novo período aquisitivo a partir do término do gozo das férias.
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Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e

vantagens / Das licenças

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q61.

Joaquim é Técnico de Enfermagem no Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região. Há um ano, Joaquim está afastado de seu

cargo por motivo de licença para tratar de assuntos particulares. Nos termos da Lei nº 8.112/1990, a mencionada licença poderá ser

• A) interrompida a qualquer tempo, não se exigindo um prazo mínimo para tanto.



• B) renovada, no entanto, não comporta interrupção, devendo transcorrer seu prazo integral, para então ser declarada

encerrada.

• C) interrompida apenas no interesse do serviço e não a pedido do servidor.

• D) concedida pelo prazo máximo de dois anos consecutivos.

• E) usufruída, mantendo o servidor a sua remuneração.
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Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e

vantagens / Dos afastamentos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q62.

Luciana, servidora pública federal, faltou justificadamente ao serviço em razão de forte enchente que atingiu local próximo à sua

residência, impedindo-a de se deslocar até seu local de seu trabalho. Nos termos da Lei nº 8.112/1990, a falta de Luciana

• A) poderá ser compensada a critério da chefia imediata, mas não será considerada como efetivo exercício.

• B) poderá ser compensada a critério da chefia imediata, sendo assim considerada como efetivo exercício.

• C) não poderá ser compensada, haja vista a natureza da falta.

• D) poderá ser compensada a critério da chefia mediata e não será considerada como efetivo exercício.

• E) poderá ser compensada a critério da chefia mediata, sendo assim considerada como efetivo exercício.
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Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e

vantagens / Do direito de petição

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q63.

Apolo, Analista do Tribunal, exerceu seu direito de petição em defesa de interesse legítimo, observando os comandos da Lei

nº 8.112/1990. Seu requerimento foi indeferido, razão pela qual ingressou com pedido de reconsideração. Sendo provido o

pedido de reconsideração, os efeitos dessa decisão

• A) não retroagem, isto é, os efeitos serão ex tunc; no entanto, será garantida indenização pelos prejuízos eventualmente sofridos.

• B) não retroagem, produzindo efeitos ex nunc.

• C) retroagirão à data da decisão que foi objeto do pedido de reconsideração.

• D) retroagirão à data em que exercido o direito de petição.

• E) retroagirão à data do ato impugnado.
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Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime

disciplinar / Dos deveres e proibições

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

Q64.

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.

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

Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime

disciplinar / Da acumulação

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

Q65.

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 / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime

disciplinar / Das responsabilidades

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

Q66.

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 / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime

disciplinar / Das penalidades

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q67.

Claudio, servidor público do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª

Região, foi procurado pelo particular Saulo que solicitou ao

servidor um tratamento diferenciado ao seu processo em curso perante o Tribunal. Claudio acolheu a solicitação e posicionou o

processo de Saulo na frente dos demais, possibilitando uma imediata apreciação do Tribunal, sem qualquer justificativa legal

para tanto. Em troca, recebeu de Saulo uma vultosa quantia em dinheiro. Em razão do ocorrido, Claudio foi processado e

condenado administrativamente pelo Tribunal, sendo-lhe aplicada a pena de demissão por improbidade administrativa. Nos

termos da Lei nº 8.112/1990, a mencionada pena de demissão

• A) incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 5 anos.



• B) impossibilita Claudio de retornar ao serviço público federal.

• C) não está sujeita a qualquer prazo prescricional, haja vista a gravidade da conduta.

• D) é infundada, pois apenas o Judiciário pode decretar a demissão de servidor em razão do cometimento de improbidade

administrativa.

• E) incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 8 anos.
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Noções de Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei no 9.784/99) / Das disposições gerais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q68.

Considere as seguintes assertivas concernentes à Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da

Administração pública federal:

I. As disposições da Lei nº 9.784/1999 também se aplicam ao Poder Judiciário, quando no exercício de função administrativa.

II. A Lei nº 9.784/1999 traz o conceito de “entidade”, definindo-a como a unidade de atuação que pode ou não ter personalidade jurídica.

III. O administrado poderá optar por não prestar informações que lhes são solicitadas, tratando-se tal postura de um de seus

direitos, expressamente previsto na Lei nº 9.784/1999.

IV. Um dos critérios a serem observados nos processos administrativos regidos pela Lei nº 9.784/1999 é a indicação dos

pressupostos fáticos que tenham determinado a decisão, não se exigindo a indicação de pressupostos de direito, justamente pela informalidade e objetividade

que vigora em tais processos administrativos.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) III e IV.

• B) II e III.

• C) I e IV.

• D) I, II e III.

• E) I.
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Noções de Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei no 9.784/99) / Dos direitos e deveres dos administrados

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

Q69.

Em determinado processo administrativo disciplinar, o servidor acusado promoveu sua defesa pessoalmente, mediante

manifestação e produção de provas nos autos, sem que, no

entanto, tenha sido assistido tecnicamente por advogado,

embora lhe tenha sido facultado constituir um. Nesta hipótese, considerando não estar prevista, em lei aplicável ao

processo em questão, a obrigatoriedade de assistência por

advogado,

• A) há violação à garantia constitucional do devido

processo legal, assegurado expressamente aos

litigantes em processo administrativo.

• B) há violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, asseguradas expressamente aos litigantes em processo administrativo.

• C) há violação à garantia constitucional do advogado

como indispensável à administração da justiça.

• D) há violação aos princípios constitucionais da legalidade e impessoalidade da Administração pública.

• E) não há ofensa à Constituição da República.
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Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.429/92 / Das disposições gerais

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q70.

Maria prestou concurso para cargo em empresa pública prestadora de serviços públicos, tendo sido aprovada e regularmente

empossada ao cargo no ano de 2015. Maria

• A) é considerada agente público para fins de incidência das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa.

• B) submete-se obrigatoriamente ao regime estatutário do servidor público, sendo, no entanto, o vínculo jurídico entre ela e a

empresa pública de natureza contratual.

• C) não terá direito de exigir motivação em eventual ato de demissão.

• D) poderá acumular seu emprego com cargos ou funções públicas, não lhe sendo aplicável a proibição de acumulação

prevista na Constituição Federal.

• E) está sujeita a todas as normas aplicáveis aos servidores públicos das autarquias, sem qualquer exceção.
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Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.429/92 / Dos atos de improbidade administrativa

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q71.

Onofre, auditor fiscal da Receita Federal, recebeu vantagem econômica para tolerar a prática de contrabando, razão pela qual

foi processado por improbidade administrativa. Nos termos da Lei nº

8.429/1992, a conduta de Onofre insere-se expressamente

na modalidade de ato de improbidade administrativa

• A) causador de prejuízo ao erário, não sendo necessária a efetiva ocorrência de prejuízo ao erário para que reste configurado

o ato ímprobo.

• B) causador de prejuízo ao erário, sendo necessário, dentre outros elementos, a conduta dolosa para a configuração do ato

ímprobo.

• C) que atenta contra os princípios da Administração pública, sendo necessário, dentre outros elementos, conduta meramente

culposa para a configuração do ato ímprobo.

• D) que importa enriquecimento ilícito, sendo necessário, dentre outros elementos, a conduta dolosa para a configuração do

ato ímprobo.

• E) que importa enriquecimento ilícito, sendo necessário, dentre outros elementos, conduta meramente culposa para a configuração do ato ímprobo.
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Tecnologia da Informação / Banco de Dados / Banco de dados relacional

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

Q72.

No tribunal, durante o levantamento de requisitos, Carla 

deparou-se com as seguintes situações: 

 

 

 

I. Os funcionários possuem matrículas, mas seus dependentes são numerados de 1 a n. Assim, por 

exemplo, o funcionário André com dois dependentes tem a esposa como dependente 01 e o filho como dependente 02. Marta possui um único filho dependente 

com o número 01. 

 

 

II. Os funcionários possuem cargos que necessitam ficar registrados historicamente, isto é, sempre que 

um funcionário mudar de cargo o sistema deverá 

manter o registro do cargo anterior e alguns demais 

atributos inerentes. 

 

 



Assim, em um modelo relacional normalizado, Carla sabe 

que para resolver o problema I ela deverá prever a manutenção da unicidade das chaves da entidade Dependente 

e que para resolver o problema II ela deverá prever o registro histórico dos cargos, identificando a data em que o 

funcionário passou a exercer o cargo. 

 

Entre outras, Carla resolveu corretamente da seguinte forma: no caso I ela criou a entidade

• A) Dependente como entidade fraca da entidade Funcionário e no caso II ela criou a entidade Histórico

de Cargo como dependente das entidades Funcionário e Cargo, relacionando-se em n para 1 com

ambas (lado n no histórico).

• B) Funcionário como entidade fraca da entidade Dependente e no caso II ela criou a entidade Histórico

de Cargo como dependente das entidades Funcionário e Cargo, relacionando-se em n para 1 com ambas (lado n no histórico).

• C) Dependente como entidade fraca da entidade Funcionário e no caso II ela criou a entidade Histórico

de Cargo como dependente somente da entidade

Cargo, relacionando-se em n para 1 com ela (lado n

no histórico).

• D) Dependente como entidade fraca da entidade Funcionário e no caso II ela criou a entidade Histórico

de Cargo como dependente das entidades Funcionário e Cargo, relacionando-se em n para m com

ambas.

• E) Funcionário como entidade fraca da entidade Dependente e no caso II ela criou a entidade Cargo

como dependente somente da entidade Histórico de

Cargo, relacionando-se em n para m com ela.
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Tecnologia da Informação / Banco de Dados / Modelos conceitual, lógico e físico

Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA DE SISTEMAS / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q73.

Em relação a projetos de bancos de dados, considere:

I. Tem dependência com a classe do Gerenciador de Banco de Dados - GBD, mas não com o GBD específico.

II. Total dependência do GBD específico.

III. Não tem dependência com a classe do GBD a ser escolhido.

Definem os projetos de bancos de dados correta e respectivamente:

• A) lógico, físico e conceitual.

• B) lógico, conceitual e físico.

• C) conceitual, lógico e físico.

• D) físico, conceitual e lógico.

• E) conceitual, físico e lógico.
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Tecnologia da Informação / Banco de Dados / Normalização de dados

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

Q74.

Considere as tabelas TipoProduto e Produto, abaixo, em um banco de dados adequadamente normalizado.

Tabela: TipoProduto 



Tabela: Produto 

É possível concluir corretamente que

• A) o produto de Código 30 na tabela Produto deveria receber em CódigoDoTipo o valor 3, considerando os valores

atuais na tabela TipoProduto.

• B) os campos Código e Descrição, na tabela TipoProduto, precisam ser modificados para CódigoTipo e

DescriçãoTipo, pois já existe Código e Descrição na tabela Produto.

• C) as tabelas Produto e TipoProduto possuem um relacionamento do tipo m:n.

• D) o Código, na tabela Produto, deve ser incrementado obrigatoriamente em 10.

• E) o CódigoDoTipo na tabela Produto é chave estrangeira, pois estabelece uma ligação com a chave primária Código da

tabela TipoProduto.
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Tecnologia da Informação / Banco de Dados / Modelo E-R

Fonte: TéCNICO DA RECEITA ESTADUAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q75.

Considere que na tabela Contribuinte estão cadastrados os

seguintes dados:

.

Com relação ao Modelo Entidade-Relacionamento, mostrado na figura, é correto afirmar que

• A) a entidade ContribuinteImposto infringe a segunda forma normal, pois o atributo ValorImposto é dependente

apenas de parte da chave primária composta.

• B) o atributo CPFCNPJ deve ser colocado na entidade ContribuinteImposto, pois está relacionado com o imposto que

o contribuinte deve pagar.

• C) a tabela ContribuinteImposto é desnecessária, já que as tabelas Contribuinte e Imposto podem se relacionar

diretamente com cardinalidade n:n.

• D) ambos os relacionamentos são identificados e usam a notação Crow's Foot, popularmente conhecida como pé de galinha.

• E) ambos os relacionamentos são não identificados, pois as chaves primárias das entidades Contribuinte e Imposto

formam a chave primária composta da entidade ContribuinteImposto.
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Tecnologia da Informação / Banco de Dados / Linguagens SQL, PL/SQL e PL/pgSQL

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q76.

Considere que no TRT exista, em um banco de dados, a tabela TRAB que possui como campos: nome, sexo, salario de

vários trabalhadores. Um Técnico foi solicitado a escrever um comando SQL para obter a média salarial dos trabalhadores do

sexo FEMININO. O comando correto é:

• A) SELECT sexo, AVG(salario) as MediaSalarial FROM TRAB GROUP BY sexo;

• B) SELECT AVG(salario) FROM TRAB WHERE sexo=’FEMININO’;

• C) SELECT sexo, AVG(salario) FROM TRAB GROUP BY sexo="FEMININO";

• D) SELECT * FROM TRAB WHERE sexo='FEMININO' as AVG(salario);

• E) SELECT sexo="FEMININO" FROM TRAB WHERE AVG(salario);
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Tecnologia da Informação / Banco de Dados / Banco de dados Oracle 10g, 11g

Fonte: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - ÁREA DE ANáLISE DE SISTEMAS / CREMESP/SP / 2016 / FCC

Q77.

Ao criar a tabela paciente em um banco de dados Oracle, composta pelas colunas id, nome, sobrenome e uf, foi definido o

valor padrão 'SP' para a coluna uf. Para inserir um registro nesta tabela, usando o valor padrão definido, utiliza-se a instrução

PL/SQL INSERT INTO paciente (id, nome, sobrenome, uf) VALUES (300, 'Paulo', 'Freitas',

);

A lacuna I é corretamente preenchida por

• A) '*'

• B) '%uf%'

• C) NULL

• D) '%'

• E) DEFAULT
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Tecnologia da Informação / Banco de Dados / Banco de dados PostgreSQL

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q78.

Um comando SQL, cuja sintaxe é válida no PostgreSQL 9.3, está apresentado em:

• A) DELETE FROM tabTRT WHERE data processo= “13-AGO-2013”;

• B) UPDATE trabTRT SETTING mes = 10 INSTEAD mes = 5;

• C) CREATE TABLE tab2 TRT { id integer, nome texts, salario numerical};

• D) INSERT INTO tabTRT DEFAULT VALUES;

• E) SELECT nome1, nome2, nome 3 FROM tab2TRT ORDER FOR nome1 AFTER nome2;
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Tecnologia da Informação / Conceitos de business intelligence / Data warehouse

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO EM INFORMáTICA / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC



Q79.

Comparando-se os processamentos baseados em transações com aqueles tratados pelo processo de Data Warehousing –

OLAP (On-line Analytical Processing), nota-se diferenças fundamentais, por exemplo, nos requisitos de (1) recuperação de dados, (2) idade dos dados e (3)

orientação dos dados que no OLAP, respectivamente, possuem características tais como

• A) muitos registros; histórico, atual e projetado; arrays.

• B) muitos registros; presente; registro.

• C) poucos registros; presente; arrays.

• D) poucos registros; histórico, atual e projetado; registro.

• E) muitos registros; assunto; processo.

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

Tecnologia da Informação / Conceitos de business intelligence / Data mining

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

Q80.

Em um processo de Data Mining em um banco de dados, foram considerados dois atributos de clientes de uma organização: diploma (grau de

instrução) e renda. Com base nestes atributos o Administrador de BD criou as regras:

Para toda pessoa P, P.diploma=doutor and P.renda > 275.000,00 => P.crédito = excelente

Para toda pessoa P, P.diploma=bacharel or (P.renda > 75.000,00 and P.renda <120.000,00) => P.crédito = bom

Considerando as técnicas de Data Mining, é correto afirmar que as regras acima

• A) são exemplos de regras de associação baseadas em confiança, em que o antecedente é verdadeiro quando o consequente é verdadeiro, visando, por

exemplo, oferecer gratuitamente cartões de crédito aos elegíveis.

• B) são exemplos de regras de classificação obtidas do processo de primeiro encontrar conjuntos de itens com suporte suficiente chamados conjuntos de

itens confiáveis, visando, por exemplo, oferecer crédito aos elegíveis.

• C) buscam classificar os clientes objetivando, por exemplo, atender a uma solicitação de cartão de crédito, com base em seu

nível de merecimento de crédito.

• D) buscam classificar os clientes com base na técnica de recall, que utiliza como medida a fração de tempo em que o classificador dá a classificação correta,

visando, por exemplo, a concessão de empréstimo.

• E) são regras de associação que utilizam a técnica de especificidade, que contabiliza quantas vezes a previsão positiva está

correta, visando, por exemplo, a concessão de empréstimo.
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Tecnologia da Informação / Conceitos de business intelligence / ETL

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / TRE/SP / 2017 / FCC

Q81.

No processo ETL de um data warehouse: (I) a tradução de valores codificados conhecida como limpeza de dados (por exemplo,

supondo que o sistema de origem armazena 1 para sexo masculino e 2 para feminino, mas o data warehouse armazena M para

masculino e F para feminino) e (II) a geração de valores de chaves substitutas (surrogate keys) são

• A) integrantes da etapa de transformação.

• B) integrantes das etapas de transformação e carga, respectivamente.

• C) manipulações de dados, aplicáveis no processo pivoting.

• D) elementos que possibilitam a conversão de drill-down para roll up.

• E) integrantes da etapa de carga.
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Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Engenharia de Requisitos / Técnicas de levantamento de requisitos



Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO EM INFORMáTICA / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q82.

Durante o processo de descoberta de requisitos, várias técnicas podem ser utilizadas, dentre elas, a etnografia, que consiste

• A) em uma reunião estruturada entre analistas e colaboradores que melhor representam a organização e o contexto em que o

sistema será usado.

• B) na definição de cenários de uso e interação dos usuários com o sistema, a fim de capturar detalhes de possíveis interações.

• C) na realização de entrevistas fechadas, em que os stakeholders respondem a um conjunto predefinido de perguntas sobre

as atividades que executam.

• D) na construção de diagramas de caso de uso para entender e representar a forma como os usuários interagem nos

processos organizacionais.

• E) na imersão no ambiente de trabalho em que o sistema será usado, para se observar o trabalho do dia a dia e fazer

anotações sobre as tarefas reais em que os participantes estão envolvidos.
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Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Engenharia de Requisitos / Gerência de requisitos

Fonte: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - ÁREA DE ANáLISE DE SISTEMAS / CREMESP/SP / 2016 / FCC

Q83.

Após a etapa de levantamento de requisitos, foram relacionados os seguintes RF (Requisitos Funcionais) e RNF (Requisitos

Não Funcionais):

I. O sistema deverá permitir emissão de relatório de agendamento de consultas médicas.

II. O sistema deve ter tempo de resposta em consultas inferior a 5 segundos em uma condição de rede normal.

III. O sistema deverá permitir cadastro de medicamentos pelos funcionários e médicos.

IV. O sistema deverá permitir aos médicos a geração de receitas.

V. O sistema deverá disponibilizar acesso às informações seguindo normas instituídas no manual do código de ética para de

sites de medicina e saúde do CREMESP usando um hiperlink em HTML5.

É correto afirmar que os requisitos

• A) I e III são RNF.

• B) I e II são RF.

• C) II e V são RNF.

• D) II e IV são RF.

• E) III, IV e V são RNF.
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Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Engenharia de Requisitos / Verificação e validação de requisitos

Fonte: ANALISTA SUPERIOR III - DESENVOLVIMENTO E MANUTENçãO / INFRAERO / 2011 / FCC

Q84.

Os produtos de trabalho resultantes da engenharia de requisitos são avaliados quanto à qualidade durante a etapa de validação de requisitos. Analise os itens a 

seguir referentes a essa etapa: 

 

I. Um dos principais mecanismos de validação de requisitos é a avaliação técnica formal. 

 

II. O modelo de análise pode garantir que os requisitos foram consistentemente declarados. 

 

III. É frequentemente útil examinar cada requisito em face de um conjunto de questões do tipo checklist. 



IV. A equipe de revisão que avalia os requisitos inclui apenas pessoas com conhecimento técnico na área de TI, como engenheiros de softwares,

desenvolvedores etc. 

 

Está correto o que consta em

• A) I, II, III e IV.

• B) II e IV, apenas.

• C) I, II e IV, apenas.

• D) II, III e IV, apenas.

• E) I, II e III, apenas.
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Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Engenharia de Requisitos / Requisitos funcionais e não funcionais; Casos

de uso

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

Q85.

A engenharia de requisitos, subárea da Engenharia de Software, estabelece a elicitação, análise e modelagem daquilo que deve ser atendido pelo software.

Este processo deve observar diferentes pontos de vista e usar uma combinação de métodos, ferramentas e pessoal. O produto desse processo é o chamado

• A) diagrama de casos de uso.

• B) requirement charter.

• C) diagrama de interação.

• D) product backlog.

• E) documento de requisitos.
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Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Métricas de Software / Análise de pontos de função (IFPUG)

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

Q86.

O primeiro passo do processo de contagem por análise de pontos de função é determinar o tipo de contagem.

Contagem de pontos de função podem ser associadas a projetos ou aplicações e existem 3 tipos de contagem: Desenvolvimento, melhoria ou

• A) aplicação.

• B) suporte.

• C) pesquisa.

• D) interoperabilidade.

• E) testes.
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Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Métricas de Software / Contagem indicativa da NESMA

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANALISTA DE SISTEMAS / TJ/PE / 2012 / FCC

Q87.

Considere:

I. Contagem de pf detalhada.

II. Contagem de pf estimativa.

III. Contagem de pf indicativa.

Quanto ao tipo de contagem, a Netherlands Software Metrics Association reconhece o que consta em

• A) I, apenas.



• B) I e II, apenas.

• C) II, apenas.

• D) II e III, apenas.

• E) I, II e III.
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Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Análise e projeto orientado a objetos; UML 2.4.1 / Visão geral, modelos e

diagramas; Realização de casos de uso; mapeamento objeto-relacional

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q88.

Considere os seguintes elementos:

Estes elementos

• A) são os únicos que podem ser utilizados em diagramas de sequência da UML.

• B) representam control nodes de diagramas de classe da UML.

• C) representam object nodes de diagramas de objetos da UML.

• D) podem ser utilizados em todos os diagramas UML.

• E) compõem a notação dos diagramas de atividades da UML.

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

Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Análise e projeto orientado a objetos; UML 2.4.1 / Orientação a objetos:

classe, herança, polimorfismo, objeto

Fonte: ASSISTENTE TECNOLóGICO - PROGRAMADOR / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q89.

Um Assistente Tecnológico da PRODATER está utilizando métricas LCOM − Lack Of Cohesion in Methods em um projeto orientado a objetos. LCOM é o

número de métodos de uma classe que têm acesso a um ou mais dos mesmos atributos. Nesta métrica, se

• A) nenhum método tem acesso aos mesmos atributos, então LCOM = -1.

• B) uma classe tem 6 métodos e 4 deles têm 2 atributos em comum, então LCOM=2.

• C) LCOM é baixo, vários métodos podem estar acoplados uns aos outros por meio de atributos, e isso aumenta a complexidade da classe.

• D) LCOM é mantido alto, a coesão é baixa, e isso é bastante desejável.

• E) LCOM é mantido baixo, a coesão é alta, e isso é bastante desejável.

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

Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Análise e projeto orientado a objetos; UML 2.4.1 / Padrões de projeto (design

patterns)

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q90.

Um desenvolvedor precisa utilizar um padrão de projeto para interceptar e manipular requisições HTTP de entrada de usuários

ao sistema web, e respostas de saída através de filtros de pré-processamento e pós-processamento. Além disso, precisa utilizar

outro padrão de projeto capaz de separar as regras de negócio da aplicação das regras de acesso ao banco de dados,

permitindo assim centralizar em classes específicas, as operações de conexão ao banco de dados e realização de operações

SQL. Os padrões de projeto que o desenvolvedor terá que utilizar são



• A) Front Controller e Data Transfer Object.

• B) Application Filter e Data Session Façade.

• C) Intercepting Filter e Data Access Object.

• D) Controller Helper e Data Manager Object.

• E) Application Controller e Data Persistent Object.

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

Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Metodologia de desenvolvimento de software / RUP

Fonte: ASSISTENTE TECNOLóGICO - PROGRAMADOR / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q91.

O modelo de processo de software

• A) Incremental denomina o primeiro incremento de “produto empacotado”.

• B) RAD trabalha com uma única equipe com poucos desenvolvedores, mesmo para grandes projetos.

• C) RUP é um arcabouço para a engenharia de software orientada a objetos usando a UML.

• D) Prototipagem não permite que se descarte o primeiro protótipo gerado, pois é o núcleo do produto.

• E) Concorrente, chamado de engenharia reversa, implementa uma versão modificada do modelo em cascata.

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

Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Metodologia de desenvolvimento de software / Scrum

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / TRE/SP / 2017 / FCC

Q92.

Considere, por hipótese, que uma equipe de Analistas do TRE-SP participou de uma reunião de um projeto baseado no Scrum

e, ao final, o Backlog do Produto foi revisto e completamente ajustado para atender às novas necessidades de verificação de

contribuições para campanhas de candidatos, advindas de pessoas físicas sob suspeita de corrupção. Os Analistas participaram

da reunião

• A) de Revisão da Sprint.

• B) de Retrospectiva da Sprint.

• C) diária.

• D) de Verificação da Sprint.

• E) de Planejamento da Sprint.

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

Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Metodologia de desenvolvimento de software / XP

Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA DE SISTEMAS / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q93.

Os métodos ágeis de desenvolvimento de software como eXtreme Programming – XP consideram um conjunto de valores fundamentais derivados do manifesto

ágil. Assim, estes métodos valorizam MENOS

• A) os indivíduos e a interação entre eles, do que os processos e ferramentas.

• B) o software funcionando, do que uma documentação abrangente.

• C) a colaboração com o cliente, do que negociação de contratos.

• D) a resposta rápida a mudanças, do que seguir um plano previamente definido.

• E) a rigorosidade dos processos, do que a adaptação às mudanças.

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

Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Metodologia de desenvolvimento de software / Test-driven development

(TDD)

Fonte: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - ÁREA DE ANáLISE DE SISTEMAS / CREMESP/SP / 2016 / FCC



Q94.

Considere a figura abaixo que apresenta duas abordagens de teste.

A figura

• A) evidencia que TDD é impraticável, pois o desenvolvedor gasta muito tempo escrevendo código de testes.

• B) ilustra as duas fases do TDD, que correspondem a escrever pequenos testes e testá-los no final.

• C) mostra o ciclo conhecido como Vermelho-Verde-Refatora.

• D) apresenta a diferença entre testes automatizados e testes manuais no XP.

• E) mostra que um desenvolvedor que pratica TDD tem mais feedbacks do que um que escreve testes ao final.

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

Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Metodologia de desenvolvimento de software / Refatoração

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TRE/RN / 2011 / FCC

Q95.

Utilizado em ambiente de desenvolvimento integrado, consiste na melhoria constante do código-fonte, por meio de modificações num sistema de software para

melhorar a estrutura interna do código sem alterar seu comportamento externo:

• A) compilação.

• B) depuração.

• C) edição.

• D) modelagem.

• E) refatoração.

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

Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Testes

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

Q96.

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

Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Linguagens de programação / Java

Fonte: TéCNICO DA RECEITA ESTADUAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q97.

Na matemática, para calcular uma das raízes de uma equação de 2o grau utiliza-se a fórmula abaixo:

Em um programa escrito na linguagem Java, considerando que as todas as variáveis indicadas foram declaradas como sendo

do tipo double, a forma correta de escrever esta fórmula é:

• A) x1 = -b + Calc.sqrt(delta) / 2 * a;

• B) x1 = (-b + Math.pow(delta)) / 2 * a;

• C) x1 = (-b + sqrt(delta)) / 2 * a;

• D) x1 = (-b + delta^2) / (2 * a);

• E) x1 = (-b + Math.sqrt(delta)) / (2 * a);

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

Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Linguagens de programação / HTML

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q98.

Considere que um Técnico está desenvolvendo um site acessível utilizando HTML5 para que seja adequadamente interpretado

por leitores de tela usados por deficientes visuais. Assim, recomendou a associação de etiquetas de texto (label) aos campos

(input) dos formulários utilizando, nos elementos input e label, respectivamente, os atributos

• A) alt e src.

• B) name e idref.

• C) target e source.

• D) ref e caption.

• E) id e for.

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

Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Linguagens de programação / CSS

Fonte: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - ÁREA DE ANáLISE DE SISTEMAS / CREMESP/SP / 2016 / FCC

Q99.

Web design responsivo usa HTML e CSS para que uma página web seja adequadamente apresentada em diversos tipos de

dispositivos, como celulares, tablets, computadores, desktop etc. CSS3 introduziu uma nova técnica chamada media query que

utiliza uma instrução para indicar que um bloco de propriedades CSS será aplicado somente se uma determinada condição for

verdadeira. Por exemplo, para executar um bloco de propriedades CSS, somente se a janela do navegador for menor do que

768px, utiliza-se a instrução

• A) @media only screen and (max-width: 768px) {/* propriedades CSS */}

• B) @mediaQuery only screen-max-width: 768px {/* propriedades CSS */}

• C) @apply if (screen >= 768px) {/* propriedades CSS */}

• D) @mediaQuery only screen on max-width: 768px {/* propriedades CSS */}



• E) @media if (screen >= 768px) {/* propriedades CSS */}

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

Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Linguagens de programação / JavaScript

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q100.

Em JavaScript, a função do método indexOf( ) é

• A) procurar um valor dentro de uma string e retornar a quantidade de ocorrências desse valor, se encontrado.

• B) retornar o índice da última ocorrência do texto específicado em uma string.

• C) extrair um texto de uma string e retornar a string com o texto extraído em uma nova string.

• D) trocar um valor especificado por espaço em branco na string.

• E) retornar o índice da primeira ocorrência de um texto específico em uma string.

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

Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Linguagens de programação / XML

Fonte: ASSISTENTE TECNOLóGICO - PROGRAMADOR / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q101.

Para um documento XML ser considerado válido é preciso também que seja bem formado. A validação de arquivos XML pode

ser feita utilizando-se os padrões:

• A) Document Type Definition − DTD ou XML Schema Definition − XSD.

• B) XML Data Reducted − XDR ou XML Validation Pattern – XVP.

• C) XML Validation Embedded – XVE ou Document Type Definition − DTD.

• D) XML Schema Definition – XSD ou XML Validation Pattern – XVP.

• E) XML Data Reducted − XDR ou Document Validation Structured − DVS.

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

Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Linguagens de programação / PHP

Fonte: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - ÁREA DE ANáLISE DE SISTEMAS / CREMESP/SP / 2016 / FCC

Q102.

var i, j, a, b, resto: inteiro

início

i  2;

enquanto i <= 5 faça

j  i

enquanto j <= 5 faça

a  i

b  j

resto  a mod b

enquanto resto <> 0 faça

a  b

b  resto

resto  a mod b

fimenquanto

se b = 1

então exiba (i, ",",j)

fimse

j  j + 1

fimenquanto

i  i + 1

fimenquanto

fim

Considere o seguinte fragmento do pseudocódigo:



resto 

 a mod b 

enquanto resto <> 0 faça 

Em Java e PHP, mod e <> são representados, respectivamente, por:

• A) \ e #

• B) % e !=

• C) \ e !=

• D) % e <>

• E) & e !

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

Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Linguagens de programação / Estrutura de dados e algoritmos

Fonte: ANALISTA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / COPERGÁS / 2016 / FCC

Q103.

public class Prova {

public static void main(String[] args) {

int n, i;

int[] v = {12, 145, 1, 3, 67, 9, 45};

n = v.length;

v=operation(n, v);

for (i = 0; i < n - 1; ++i) {

System.out.print(v[i] + " ");

}

}

■■■

][I

{

int i, j, min, x;

for (i = 0; i < n - 1; ++i) {

min = i;

for (j = i + 1; j < n; ++j) {

if (v[j] < v[min]) {

min = j;

}

}

x = v[i];

v[i] = v[min];

v[min] = x;

}

return v;

}

}

O código-fonte apresentado, com a lacuna I preenchida corretamente, implementa um algoritmo de

• A) inserção, que exibe 1 3 9 12 45 67 145

• B) fusão, que exibe 145 67 45 12 9 3 1

• C) seleção, que exibe 1 3 9 12 45 67

• D) bolha, que exibe 67 45 12 9 3 1

• E) bloco, que exibe 145 67 12 3 1 9 45

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

Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Tecnologias Java / JEE 6



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

Q104.

Design patterns podem ser divididos em três categorias: creational, structural e behavioral. Um dos design patterns da categoria creational garante para uma

classe específica, apenas uma única instância, a qual é acessível de forma global e uniforme. Este design pattern é conhecido como

• A) Façade.

• B) Builder.

• C) Abstract Factory.

• D) Singleton.

• E) Composite.

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

Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Tecnologias Java / EJB 3.1

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

Q105.

Em uma aplicação que utiliza o EJB 3.2, se um bean precisa ser remotamente acessível, ele deve definir uma interface de

negócio separada, como no trecho abaixo.

@Remote  

public interface CarrinhoCompras {  

 public void adicionarItem(String item);  

 public void removerItem(String item);  

} 

Para injetar o bean através da sua interface e para adicionar uma caneta ao carrinho de compras deve-se utilizar a instrução:

• A)

@Inject CarrinhoCompras carrinhoDeCompras; 

carrinhoDeCompras.adicionaItem("caneta");

• B)

@EJB CarrinhoCompras; 

CarrinhoCompras.adicionaItem("caneta");

• C)

@Stateful CarrinhoCompras carrinhoDeCompras; 

carrinhoDeCompras.adicionaItem("caneta");

• D)

@Stateless CarrinhoCompras carrinho; 

carrinho.adicionaItem("caneta");

• E)

@Import CarrinhoCompras carrinho; 

carrinho.adicionaItem("caneta");

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

Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Tecnologias Java / JSF 2.0

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / TRE/SP / 2017 / FCC

Q106.



Em uma aplicação que utiliza JSF, uma mensagem global foi definida por meio da instrução abaixo:

FacesMessage m = new FacesMessage("Dados do funcionário do TRESP salvos com sucesso!");

Para adicionar essa mensagem ao contexto do JSF utiliza-se a instrução

• A) FacesContext.getInstance().addMessage("formFuncionario:idFun", m);

• B) PrimeFaces.getInstance().addMessage(frmFunc:idFun, m);

• C) m.getContext().ddMessage();

• D) FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, m);

• E) PrimeFaces.setContext(m);

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

Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Tecnologias Java / JPA 2.0

Fonte: ASSISTENTE TECNOLóGICO - PROGRAMADOR / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q107.

Em uma aplicação que utiliza JPA e Hibernate, uma classe de entidade do banco de dados possui anotações para mapear

atributos da classe para campos de uma tabela. Estas anotações são inseridas na linha anterior à declaração do atributo.

Considerando que o atributo id da classe tenha sido declarado pela instrução private Long id; para indicar que este

atributo representa a chave primária da tabela, e que é auto incrementável, utilizam-se, respectivamente, as anotações

• A) @PrimaryKey e @GeneratedValue

• B) @Primary e @Append

• C) @Id e @GeneratedValue

• D) @PrimaryKey e @AutoIncrement

• E) @Id e @AutoIncrement

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

Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Tecnologias Java / JBoss Seam 2.2

Fonte: ASSISTENTE TECNOLóGICO - PROGRAMADOR / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q108.

O JBoss AS 7 pode ser instanciado nos modos standalone e domain. No modo standalone, cada instância do servidor é

considerado um processo que atua de maneira independente. Já no modo domain, um conjunto de servidores pode ser

administrado a partir de um único ponto. Para iniciar o JBoss AS 7 em modo standalone no ambiente Windows, deve-se

executar

• A) standalone.bat na pasta JBOSSHOME/bin/.

• B) standalone.exe na pasta JBOSSHOME/standalone/bin/.

• C) standalone.sh na pasta JBOSSHOME/bin/.

• D) standalone.com na pasta JBOSSHOME/standalone/bin/.

• E) standard.bat na pasta JBOSSHOME/standalone/.

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

Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Tecnologias Java / jBPM

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

Q109.

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

Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Tecnologias Java / Webservices

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO EM INFORMáTICA / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q110.

Um novo serviço, baseado na tecnologia Web services, foi desenvolvido e deve ser disponibilizado na internet. Para isso, o

desenvolvedor deve publicar o serviço em

• A) SOAP.

• B) WSDL.

• C) UDDI.

• D) SOA.

• E) W3C.

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

Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Tecnologias Java / Portlets (JSR-268)

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

Q111.

Um Técnico criou diversos componentes web Java reutilizáveis para agregar nas páginas de um portal, fornecendo informações

na camada de apresentação. A ideia é agregar diversos desses componentes, considerados o núcleo dos serviços de um portal,

para formar uma ou mais páginas. Os componentes criados pelo Técnico são

• A) budgets.

• B) servlets.

• C) facelets.

• D) bootstraps.

• E) portlets.

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

Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Tecnologias Oracle / Oracle Forms e Reports 11g

Fonte: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - ÁREA DE ANáLISE DE SISTEMAS / CREMESP/SP / 2016 / FCC

Q112.

Um Analista de Sistemas do CREMESP é o responsável pelo desenvolvimento de aplicações usando o Oracle Forms 11g. O

Analista afirmou, corretamente, que

• A) todas as versões anteriores do Oracle Forms podem ser atualizadas diretamente para a versão 11g sem terem que passar

pela versão 10.1.2.

• B) quando executado no modo HTTPS, o tráfego entre os processos Forms client e os Forms Server é criptografado usando

o padrão SSL.

• C) quando executado no modo HTTP, o tráfego entre os processos Forms client e os Forms Server não é criptografado.

• D) há mais de uma função que permite que, de dentro do código dos Forms, seja possível saber se um usuário está

conectado no modo HTTP ou HTTPS.

• E) os Forms client têm portabilidade nativa para Java e dispensam totalmente o uso de plug-ins.

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

Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Ferramentas CASE / Subversion



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

Q113.

No sistema de controle de versões Git, para efetuar o download dos commits de um repositório remoto para o repositório local é

utilizado o comando git

• A) apply.

• B) get.

• C) push.

• D) fetch.

• E) update.

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

Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Ferramentas CASE / Eclipse

Fonte: ANALISTA DE SISTEMAS - DESENVOLVEDOR / MPE/PB / 2015 / FCC

Q114.

Em relação ao Selenium IDE 2.5.0 é correto afirmar:

• A) O Selenium IDE é um plugin, desta forma pode ser instalado em qualquer navegador, exceto no Firefox.

• B) Como resposta à execução de um script, o Selenium IDE envia suas telas de resultado para até 3 navegadores ao mesmo

tempo.

• C) Para executar um script no Selenium IDE basta clicar no botão Execute Script e todas as ações serão executadas no navegador da preferência do

usuário.

• D) É uma IDE da Microsoft para desenvolvimento de aplicações web utilizando ASP.NET.

• E) Ao final da execução, o Selenium IDE identifica o script com sucesso ou falha. Um script com erro apresenta o indicativo

de qual problema ocorreu na aba de Mensagens.

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

Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Ferramentas CASE / Apache

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q115.

A arquitetura de portais corporativos construídos usando a tecnologia Java EE se baseia em três componentes fundamentais:

o portal, o portlet e o portlet container. O container da Apache que fornece a implementação de referência do Java Portlet

Specification é chamado de

• A) Pluto.

• B) Gerônimo.

• C) Inca.

• D) Maia.

• E) Jetty.

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

Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Ferramentas CASE / CASE, CVS, Ant

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

Q116.

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

Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Qualidade de software

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

Q117.

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

Tecnologia da Informação / Rede de Computadores / Tipos e topologias de redes

Fonte: ANALISTA TECNOLóGICO - ANALISTA DE SUPORTE TéCNICO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q118.

Uma rede de computadores apresenta as seguintes características:

− Os computadores da rede conectam-se a um nó central que gerencia o fluxo de dados da rede.

− Os cabos utilizados na rede são do tipo par trançado.

− Caso um dos computadores deixe de operar, os demais podem continuar a se comunicar.

A topologia física dessa rede é

• A) Anel.

• B) Árvore.

• C) Barramento.

• D) Estrela.

• E) Hierárquica.

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

Tecnologia da Informação / Rede de Computadores / LAN, MAN, WAN; Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet

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

Q119.

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

Tecnologia da Informação / Rede de Computadores / Técnicas de comutação de circuito e pacotes

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

Q120.

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

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

transmissão de enlaces). 

 

 

 

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

imediatamente. 

 

 

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

mesa. 

 



 

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

 

 

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

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

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Tecnologia da Informação / Rede de Computadores / Modelo de referência OSI e Arquitetura TCP/IP / Cabeamento Estruturado

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q121.

No processo de modernização do Backbone da infraestrutura de cabeamento de redes, um Técnico Judiciário foi incumbido de

coordenar a instalação do cabo de fibra ótica de acordo com a norma TIA/EIA 568-B que estabelece que, considerando a

situação sem tensionamento no cabo, o raio de curvatura mínimo deve ser multiplicado ao diâmetro do cabo por uma relação de

• A) 10.

• B) 8.

• C) 4.

• D) 20.

• E) 6.

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

Tecnologia da Informação / Rede de Computadores / Modelo de referência OSI e Arquitetura TCP/IP / Redes sem fio (wireless): fundamentos e

padrões (IEEE 802.11 e 802.1x, EAP, WEP, WPA e WPA2)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q122.

A versão do Wi-Fi mais utilizado atualmente é a 802.11g que disponibiliza o recurso de segurança definido pelo padrão 802.11i,

o WPA2. Um dos recursos do WPA2 que faz com que ele seja mais seguro é a troca de chaves criptográficas em cada envio de

pacote de dados. Esse recurso é implementado pelo

• A) AES.

• B) PSK.

• C) RC4.

• D) MD5.

• E) TKIP.

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

Tecnologia da Informação / Rede de Computadores / Modelo de referência OSI e Arquitetura TCP/IP / Elementos de interconexão de redes de

computadores (switches de camada 2 e 3, roteadores)

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

Q123.

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

Tecnologia da Informação / Rede de Computadores / Modelo de referência OSI e Arquitetura TCP/IP / Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D); Multiple

Spanning Tree (IEEE 802.1s); Rapid Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1w)

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

Q124.

Os administradores de redes usam pontes (bridges) redundantes para tornar o sistema mais confiável. Se uma ponte falhar,

outra assume seu lugar. Mas esta redundância pode criar loops indesejáveis no sistema. Para resolver este problema, as pontes

podem usar o algoritmo

para criar uma topologia lógica sem loops. Este processo é realizado em quatro etapas:

1. Cada ponte tem um ID. Aquela

deve se tornar a ponte-raiz.

2. Identifica-se em cada ponte a porta com menor custo até a ponte-raiz, chamada de porta-raiz.

3. Identifica-se em cada LAN a ponte com menor custo até a raiz. Esta será a ponte designada, e a porta que a conecta à LAN

será a porta designada.

4. As portas designadas e raiz serão marcadas como portas de encaminhamento e as demais portas serão portas

bloqueantes.

O protocolo

o implementa de forma automática e distribuída e tem como requisitos:

− Um endereço

para o protocolo.

− Um ID único para cada ponte.

− Um ID único para cada porta, no escopo da ponte que a possui.

O protocolo

necessita das seguintes informações: 

 

− Prioridade relativa de cada ponte na rede. 

 

− Prioridade relativa de cada porta em uma ponte.



 

− O custo de caminho de cada porta. 

 

 

 

As lacunas I, II, III, IV e V são, correta e respectivamente, preenchidas em:

• A) spanning tree - com menor ID - STP (IEEE 802.1d) - MAC multicast - RSTP (IEEE 802.1w)

• B) Ethernet protection switching ring - Identificada como master node - EAPS (RFC 3619) - IP Destination Address (IPDA)

- EAPSv2

• C) minimum spanning tree - com maior ID - RSTP (IEEE 802.1w) - MAC Address Security - STP (IEEE 802.1d)

• D) Ethernet protection switching ring - Identificada com maior IP - VLAN STP (IEEE 802.1d) - MAC multicast - RPVST

(IEEE 802.1q)

• E) spanning tree - Identificada como master node - EAPS (RFC 3619) - IP Destination Address (IPDA) - EAPSv2

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

Tecnologia da Informação / Rede de Computadores / Modelo de referência OSI e Arquitetura TCP/IP / Endereçamento IPv4 e IPv6

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q125.

O processo de implantação do IPv6 requer um período de transição gradual e de convivência das duas versões, v6 e v4.

Assim,

um endereço IPv4 pode ser mapeado em um endereço IPv6. Considerando o endereço IPv4: 133.10.10.10, o endereço IPv6 que

mapeia esse endereço é:

• A) 1111:: 850A:0A0A.

• B) ::1111: 850A:0A0A.

• C) ::FFFF: 850A:0A0A.

• D) 0000:: 850A:0A0A.

• E) 850A:0A0A:FFFF::1111.

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

Tecnologia da Informação / Rede de Computadores / Modelo de referência OSI e Arquitetura TCP/IP / Rede local virtual (VLAN - IEEE 802.1q)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / TRE/SP / 2017 / FCC

Q126.

Hipoteticamente, para organizar a operação da rede local de computadores (LAN) do TRE-SP padrão Ethernet, um Analista de

Sistemas pode utilizar a série de padrões IEEE 802.1. Nessa organização, o Analista estabelece a criação de VLANs para otimizar o desempenho e aumentar a

segurança da transmissão de dados entre os vários setores de atividade do TRE-SP, para o

qual deve utilizar o padrão IEEE

• A) 802.1p.

• B) 802.1Q.

• C) 802.1w.

• D) 802.1D.

• E) 802.1s.

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

Tecnologia da Informação / Rede de Computadores / Modelo de referência OSI e Arquitetura TCP/IP / Redes MPLS (Multiprotocol Label Switching);

Redes Metro Ethernet

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

Q127.

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

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

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

caso contrário).



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

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

• D) 32 bits, divididos em 5 campos.

• E) um campo de 2 bits, utilizado para classes de serviço.

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

Tecnologia da Informação / Rede de Computadores / Modelo de referência OSI e Arquitetura TCP/IP / DHCP

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

Q128.

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

Tecnologia da Informação / Rede de Computadores / Modelo de referência OSI e Arquitetura TCP/IP / Protocolos de roteamento (Estático, OSPF, BGP,

VRRP)

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

Q129.

Em relação aos roteadores é correto afirmar:

• A) São capazes de interligar várias redes diferentes e escolher a rota mais rápida para cada pacote de dados. Operam no

nível 6 do modelo OSI, procurando por endereços MAC em vez de endereços IP.

• B) Cada rede possui seu próprio roteador e os vários roteadores são interligados entre si, de forma que tenham acesso direto

a todos os outros roteadores a que estejam conectados.

• C) Cada vez que o dado é transmitido de um roteador para outro ocorre um loop. Os roteadores determinam o melhor

caminho a seguir e procuram pelo caminho com o menor número de loops, ou seja, o caminho mais seguro.

• D) Caso um dos roteadores da rota esteja ocupado demais (o que pode ser medido pelo número de loops), caminhos

alternativos são procurados para desviar do trecho. Mas, como os roteadores sempre priorizam o caminho mais seguro,

uma pequena espera na fila do roteador congestionado não comprometeria a resposta.

• E) Podem interligar redes situadas em países ou continentes diferentes. Pode-se medir o tempo que um pedido de conexão

demora para ir até o destino e ser respondido usando o comando ping. Também há comandos para verificar por quantos

roteadores o pacote está passando até chegar ao destino.

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

Tecnologia da Informação / Rede de Computadores / Modelo de referência OSI e Arquitetura TCP/IP / TCP e UDP

Fonte: ANALISTA TECNOLóGICO - ANALISTA DE SUPORTE TéCNICO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q130.

Diversos serviços e aplicações utilizam o User Datagram Protocol − UDP, o qual

• A) pode ser utilizado em aplicações que admitem alguma perda de pacotes, como VoIP.

• B) implementa timeouts e retransmissões para garantir a entrega dos pacotes que transmite.

• C) não permite que um cliente envie pacotes para vários outros clientes presentes na rede (broadcast e multicast).

• D) pertence à camada de rede da pilha de protocolos TCP/IP.

• E) garante a entrega de todos os pacotes enviados por um computador emissor a um computador receptor.

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



Tecnologia da Informação / Rede de Computadores / Modelo de referência OSI e Arquitetura TCP/IP / Qualidade de Serviço (QoS), Serviços integrados

(IntServ), Serviços diferenciados (DiffServ), Classe de serviço (CoS)

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

Q131.

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

Tecnologia da Informação / Rede de Computadores / Modelo de referência OSI e Arquitetura TCP/IP / DNS (Domain Name System)

Fonte: ANALISTA TECNOLóGICO - ANALISTA DE SUPORTE TéCNICO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q132.

No Serviço de Nomes de Domínio − DNS existem diferentes tipos de servidores distribuídos hierarquicamente que armazenam

informações também de forma hierárquica. Considerando o nome: www.empresa.com, o domínio .com é gerenciado pelo

servidor

• A) Global.

• B) PDR.

• C) Authoritative.

• D) TLD.

• E) Root.

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

Tecnologia da Informação / Rede de Computadores / Modelo de referência OSI e Arquitetura TCP/IP / VPN

Fonte: ANALISTA TECNOLóGICO - ANALISTA DE SUPORTE TéCNICO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q133.

O Analista de Suporte deve escolher, dentre os tipos de VPN, aquele em que apenas os dados são criptografados, sem

criptografar o cabeçalho, e ocorre alteração no tamanho do pacote original. O tipo de VPN que atende à especificação é o que

opera no Modo

• A) Túnel Criptografado.

• B) Ponto a Ponto.

• C) Transporte.

• D) Sessão.

• E) Túnel não Criptografado.

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

Tecnologia da Informação / Rede de Computadores / Telefonia / Voip; codecs; protocolos

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

Q134.

O sistema VoIP, apesar da aparente simplicidade, requer o uso de vários protocolos para o estabelecimento da comunicação.

Para a sinalização de chamadas, ou seja, para iniciar o estabelecimento de uma chamada, um protocolo habilitado é o

• A) G.711.

• B) H.323.



• C) RTP.

• D) RTCP.

• E) H.264.

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

Tecnologia da Informação / Rede de Computadores / Telefonia / Interconexão com a rede pública de telefonia comutada

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

Q135.

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

como a internet. Dentre os diversos protocolos utilizados

para o funcionamento do VoIP, o protocolo da camada de

Aplicação do modelo TCP/IP utilizado para o transporte

dos pacotes com áudio é o

• A) RTP.

• B) UDP.

• C) SCTP.

• D) RTCP.

• E) TCP.

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

Tecnologia da Informação / Rede de Computadores / Gerência de rede / Simple Network Management Protocol (SNMP) v1, v2, v2c e v3

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q136.

O protocolo SNMP é usado para transportar a informação de gerenciamento entre as estações e os agentes existentes nos

elementos de rede. Os gerentes SNMP são softwares executados em uma ou mais estações capazes de realizar tarefas de

gerenciamento da rede, sendo responsáveis por enviar pollings (requests) às estações agentes e receber as respostas a estes

pollings (responses), podendo ainda

• A) acessar (get) ou modificar (set) informações nos agentes e receber informações relevantes ao gerenciamento (traps).

• B) ser quaisquer componentes de hardware conectados à rede, tais como computadores (hosts), impressoras, hubs,

switches, roteadores, entre outros.

• C) interagir diretamente com a MIB, sendo responsáveis por responder às solicitações feitas por outros gerentes (set) através

de ações (pollings).

• D) enviar, assincronamente, informações e alarmes (responses) aos outros gerentes, quando ocorre algum problema sério ou

um evento relevante para o gerenciamento da rede.

• E) armazenar informações estatísticas de configuração e de status, relativas a todos os possíveis objetos gerenciáveis da

rede usando VBLs (Variable Blocking Lists).

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

Tecnologia da Informação / Rede de Computadores / Gerência de rede / Conceitos de MIB, MIB II e MIBs proprietárias

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

Q137.

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

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

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

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

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

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

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



Tecnologia da Informação / Planejamento Estratégico de TI / Gestão de segurança da informação / Normas NBR ISO/IEC 27001

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q138.

A norma ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013 traz uma tabela com controles e objetivos de controle que devem estar alinhados com

o tratamento de riscos de segurança da informação. Um destes controles tem como objetivo

• A) definir um inventário de ativos de hardware e software, cujos proprietários devem ser os funcionários da alta gestão.

• B) garantir a segurança das informações no trabalho remoto e no uso de dispositivos móveis.

• C) regulamentar a classificação das informações exclusivamente com base no seu valor e criticidade.

• D) definir os procedimentos informais pelos quais as mídias devem ser descartadas quando não forem mais necessárias.

• E) regulamentar os registros de eventos (logs) de todos os funcionários, exceto dos administradores do sistema.

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

Tecnologia da Informação / Planejamento Estratégico de TI / Gestão de segurança da informação / NBR ISO/IEC 27002

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q139.

Com relação à segurança nas comunicações, a norma ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013 possui uma seção que fornece

diretrizes, controles e objetivos de controle para assegurar a proteção das informações em redes. Um desses controles

recomenda que

• A) a conexão de sistemas às redes deve ser restrita, porém, nessas conexões, não é necessário autenticação.

• B) mecanismos de segurança e níveis de serviço sejam identificados e incluídos somente em acordos de serviços de redes

providos internamente, excluindo-se terceirizados.

• C) a responsabilidade operacional pelas redes nunca seja separada das operações dos demais recursos computacionais.

• D) o controle de perímetro de domínio de rede seja feito por terceiros especializados.

• E) grupos de serviços de informação, usuários e sistemas de informação sejam segregados em redes de computadores.

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

Tecnologia da Informação / Planejamento Estratégico de TI / Gestão de segurança da informação / NBR ISO/IEC 27005

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q140.

Considere que o Tribunal Regional do Trabalho esteja seguindo orientações da norma ABNT NBR ISO/IEC 27005:2011, que

fornece diretrizes para o processo de gestão de riscos de segurança da informação. Seguindo esta norma, a implantação do

processo de gestão de riscos deve passar pelas etapas: definição do contexto, processo de avaliação de riscos, tratamento do

risco,

• A) análise de impacto do risco, monitoramento do risco e comunicação do risco.

• B) aceitação do risco, comunicação e consulta do risco e monitoramento e análise crítica de riscos.

• C) mitigação do impacto do risco e análise crítica sobre o risco.

• D) análise de impacto do risco, comunicação do risco e definição de ações de contenção do risco.

• E) tomada de decisão sobre o risco, divulgação do risco na organização e monitoramento e controle de riscos.

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

Tecnologia da Informação / Planejamento Estratégico de TI / Gestão de segurança da informação / ISO/IEC 31000

Fonte: ANALISTA TECNOLóGICO - ANALISTA DE NEGóCIOS / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q141.

Para desenvolver o método de gestão de riscos da Prefeitura Municipal de Teresina, deve-se considerar os critérios básicos de

• A) negócio, de impacto e de tratamento do risco.

• B) avaliação de riscos, de negócio e de tratamento do

risco.



• C) avaliação de riscos, de impacto e de aceitação do

risco.

• D) impacto, de desempenho e de tratamento do risco.

• E) negócio, de desempenho e de aceitação do risco.

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

Tecnologia da Informação / Planejamento Estratégico de TI / Gerenciamento de serviços / ITIL v3 atualizada em 2011; ISO/IEC 20000 / Conceitos

básicos e objetivos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q142.

De acordo com a ITIL v3 edição 2011, algumas atividades do Gerenciamento de Capacidade são reativas e outras são proativas

durante o ciclo de vida do serviço. A atividade

• A) é proativa quando o serviço está disponível no Catálogo de Serviços e está em produção.

• B) reativa pode ocorrer quando o serviço está sendo planejado a partir do Portfólio de Serviços.

• C) "Prover informações sobre performance para outros processos" é proativa.

• D) "Modelar e analisar tendência de atualização atual e futura dos componentes de TI" é reativa.

• E) "Responder aos alertas de eventos de capacidade e solicitar a correção" é reativa.

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

Tecnologia da Informação / Planejamento Estratégico de TI / Gerenciamento de serviços / ITIL v3 atualizada em 2011; ISO/IEC 20000 / Processos e

Funções

Fonte: TéCNICO DA RECEITA ESTADUAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q143.

Devido ao fato de os serviços não serem estocáveis, ou seja, o serviço é consumido assim que é gerado, é importante que seja

conhecido o seu comportamento ao longo do tempo para que a quantidade adequada de recursos seja alocada. Como exemplo,

considere um site de e-commerce durante o dia das mães, dia das crianças e o período de Natal. Com certeza o volume de

compras é bem maior do que nas datas normais. Sabendo-se o comportamento do serviço, é possível aumentar o estoque de

produtos e ampliar a capacidade de acesso ao site nestas datas. De acordo com a ITIL v3 edição 2011, o processo responsável

pelo entendimento, previsão e influência da necessidade do cliente por serviços é o processo da Estratégia de Serviços denominado Gerenciamento de

• A) Capacidade.

• B) Demanda.

• C) Disponibilidade.

• D) Configurações e Ativos de TI.

• E) Nível de Serviço.

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

Tecnologia da Informação / Planejamento Estratégico de TI / Governança de TI / COBIT 5 / Conceitos básicos, objetivos

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

Q144.

No Inter-relacionamento dos componentes CobiT 4.1,

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

Responsabilidade;

os Objetivos de Controle são auditados por Controle

dos Testes de Desenho.

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

com os Modelos de Maturidade;

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

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

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

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



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

os Objetivos de Controle são auditados pelas Práticas de Controle.

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

Tecnologia da Informação / Planejamento Estratégico de TI / Governança de TI / COBIT 5 / Domínios; Processos e atividades

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

Q145.

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

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

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

gerenciamento desorganizado. Essa entidade se encontra no nível de maturidade

• A) 3 − Processo Definido.

• B) 5 − Otimizado.

• C) 1 − Inicial / Ad hoc.

• D) 4 − Gerenciado e Mensurável.

• E) 2 − Repetível.

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

Tecnologia da Informação / Planejamento Estratégico de TI / Avaliação de Processo / Norma NBR ISO/IEC 15504

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / TRE/SP / 2017 / FCC

Q146.

Considere, por hipótese, que o TRE-SP esteja em busca de uma certificação de qualidade de software. Antes da escolha, uma

equipe de Analistas realizou uma comparação relativa ao tratamento da Garantia da Qualidade entre o MR-MPS-SW e o CMMIDEV 1.3. Este comparativo

indica, corretamente, que o

• A) CMMI-DEV exige a identificação, registro e comunicação dos problemas e das não conformidades, relacionados à

avaliação de processos e produtos.

• B) MR-MPS-SW só exige o estabelecimento de registros das atividades de Garantia de Qualidade, que é parte do exigido no

CMMI-DEV.

• C) escalonamento das ações corretivas para níveis superiores exigido pelo CMMI-DEV, não é exigido no MR-MPS-SW, o que

pode deixar a solução das não conformidades fragilizadas.

• D) MR-MPS-SW exige que a avaliação da aderência dos produtos de trabalho seja realizada sempre antes da entrega ao

cliente externo, bem como em marcos do projeto.

• E) CMMI-DEV exige que a avaliação da aderência dos produtos de trabalho seja realizada apenas antes da entrega a um

cliente interno.

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

Tecnologia da Informação / Planejamento Estratégico de TI / Avaliação de Processo / Estrutura de Medição para Capacidade de Processo

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q147.

Um técnico trabalha em uma organização que atingiu o nível de maturidade 4 do CMMI (quantitativamente gerenciado). Para

atingir este nível, todas as áreas de processo dos níveis de maturidade anteriores e as áreas de processo do nível de

maturidade atual precisam atingir o nível de capacidade

• A) 5 (avançado).

• B) 2 (gerenciado).

• C) 3 (realizado).

• D) 3 (definido).

• E) 4 (otimizado).

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



Tecnologia da Informação / Planejamento Estratégico de TI / Ferramentas de análise de ambiente / Análise SWOT; Análise de Cenários

Fonte: ANALISTA TECNOLóGICO - ANALISTA DE NEGóCIOS / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q148.

Sobre o processo de terceirização de TI,

• A) um fator que leva a essa decisão é o fato de a empresa não ter condições de acompanhar o desenvolvimento constante da tecnologia de hardware e

software.

• B) a empresa não necessita dedicar profissionais para

realizar um acompanhamento dedicado a um projeto

de TI terceirizado.

• C) apenas projetos de TI que sejam considerados como

de pequeno porte podem ser terceirizados.

• D) os projetos de TI com orçamento acima de determinado valor devem ser divididos em duas ou três

empresas distintas.

• E) para que uma empresa terceirize seus serviços de TI

é importante não considerá-los o suficiente para serem desenvolvidos internamente.

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

Tecnologia da Informação / Planejamento Estratégico de TI / Ferramentas de análise de ambiente / Matriz GUT

Fonte: ANALISTA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / COPERGÁS / 2016 / FCC

Q149.

Considere a figura abaixo que apresenta um diagrama utilizado no Planejamento Estratégico de TI (Tecnologia da Informação) e

de SI (Sistemas de Informação).

 

 

 

Em uma organização como a COPERGÁS, os elementos indicados na figura podem ser incorporados ao Planejamento



Estratégico, pois

• A) os requisitos de planejamento e os objetivos geralmente são convergentes entre os grupos de stakeholders.

• B) é muito comum que os gestores da organização possuam formação híbrida, com perfil diversificado e aderente aos

diversos aspectos do negócio.

• C) refletem o Planejamento Convencional de SI e TI, que sempre amplia a busca por novos desafios, favorecendo o efetivo

encaixe no contexto organizacional.

• D) separam os planejamentos de TI e de SI, facilitando a formulação de planos de SI com prioridade, que é um dos objetivos

dos negócios.

• E) as interações de grupos com perfis diversos influenciam na formulação criativa de planos de SI e de TI, sendo vitais para a

integração das atividades do negócio.

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

Tecnologia da Informação / Planejamento Estratégico de TI / Auditoria em TI / Processo de Auditoria de TI

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

FCC

Q150.

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

ambiente da

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

O auditor emitiu um parecer com base nessa informação,

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

ocorrência. Nesse caso o auditor está correndo um risco de

• A) auditoria.

• B) abuso de avaliação.

• C) legalidade.

• D) fraude.

• E) complexidade.

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

Tecnologia da Informação / Planejamento Estratégico de TI / Auditoria em TI / Processos

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

Q151.

O modelo CMMI 1.3 estabelece categorias para cada área de processo. Por exemplo, à área Medição e Análise é atribuída a

categoria Suporte. Considere áreas e categorias abaixo.

Está correto o que consta APENAS em

• A) I e III.

• B) II e IV.

• C) III e IV.

• D) I e II.

• E) II e III.

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



Tecnologia da Informação / Planejamento Estratégico de TI / Gerenciamento de projetos

Fonte: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - ÁREA DE ANáLISE DE SISTEMAS / CREMESP/SP / 2016 / FCC

Q152.

Considere que, aplicando as recomendações do PMBOK 5ª Edição, uma equipe de Analistas de Sistemas decidiu realizar um

comparativo das práticas reais de processos e operações do CREMESP com outras organizações semelhantes, visando

identificar as melhores práticas, gerar ideias para melhorias e obter uma base para medir o desempenho interno. A equipe

decidiu realizar

• A) Planejamento em Ondas Sucessivas.

• B) sessões de Joint Application Design (JAD).

• C) Benchmarking.

• D) Brainstorming.

• E) entrevistas de opiniões especializadas.

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

Tecnologia da Informação / Fundamentos de Computação / Organização e arquitetura de computadores / Dispositivos de entrada, saída e

armazenamento

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - OPERAçãO DE COMPUTADORES / TRE/SP / 2017 / FCC

Q153.

Para a instalação física de uma rede local de computadores (LAN) o Técnico utilizou cabos de pares trançados e

para

interligar os computadores, o que estabeleceu a topologia física

. Para conectar a LAN à rede WAN do provedor de acesso

(ISP) o Técnico utilizou o

.

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

• A) Access Point − Barramento − Switch

• B) Roteador − Barramento − Firewall

• C) Switch − Estrela − Roteador

• D) Roteador − Estrela − Firewall

• E) Access Point − Barramento − Firewall

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

Tecnologia da Informação / Fundamentos de Computação / Organização e arquitetura de computadores / Periféricos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - OPERAçãO DE COMPUTADORES / TRE/SP / 2017 / FCC

Q154.

Um Técnico verificou que o padrão de barramento de expansão do computador de um Tribunal era PCI Express. Isso significa

que

• A) ele trabalha com 32 bits e clock de 33 MHz, sendo capaz de transmitir dados a uma taxa de até 132 MB por segundo.

• B) ele é capaz de operar nas frequências de 100 MHz e 133 MHz, podendo atingir taxa de transferência de dados de até

1.064 MB por segundo.



• C) a velocidade pode ir de 1x até 32x e, se for um slot PCI Express de 16x, pode atingir taxa de transferência de dados até

4GB por segundo.

• D) ele trabalha com 32 bits e tem clock de 66MHz, o que equivale a uma taxa de transferência de dados de até 266 MB por

segundo.

• E) a taxa de transferência básica x1 é calculada em 264 MB por segundo e, se for um slot PCI Express x2 comunica-se com a

memória RAM a 100 MHz, com taxa de transferência de 800 MB por segundo.

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

Tecnologia da Informação / Fundamentos de Computação / Organização e arquitetura de computadores / Memória

Fonte: ANALISTA TECNOLóGICO - ANALISTA DE SISTEMAS / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q155.

A instrução MOV REG, 1024 copia o conteúdo da memória na posição 1024 para o registrador interno da CPU. O endereço

(base + 1024) corresponde ao endereço virtual gerado pelo programa após a relocação. Em computadores

• A) com memória virtual não podem ser implementadas técnicas de paginação.

• B) com memória virtual o endereço virtual é mapeado em endereço físico pela MMU – Management Memory Unit.

• C) sem memória virtual o endereço virtual é mapeado em endereço físico pela ALU – Arithmetic and Logic Unit.

• D) com memória virtual o endereço virtual é igual ao endereço físico.

• E) sem memória virtual a implementação de esquemas de proteção de memória tornam-se mais fáceis.

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

Tecnologia da Informação / Fundamentos de Computação / Organização e arquitetura de computadores / Processador

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q156.

Um computador

• A) com sistema operacional de 64 bits é capaz de reconhecer uma quantidade maior de memória RAM do que um de 32 bits,

o qual suporta o máximo de 32 GB de RAM.

• B) que consiga reconhecer memória RAM acima de 2 GB tem que necessariamente ser de 64 bits.

• C) com sistema operacional de 64 bits pode não inicializar um processador de 64 bits se não houver suporte para o BIOS. O

BIOS da placa mãe deve ter suporte para processador de 64 bits.

• D) com um sistema operacional de 64 bits, vai operar em modo de 64 bits ou de 32 bits, o que é chamado de modo de

compatibilidade. Neste caso todos os drivers do sistema devem ter 32 bits.

• E) que consiga trabalhar com processadores de 64 bits não aceita drivers e aplicativos de 32 bits. Assim todos eles devem

ser substituídos pelas versões 64 bits, senão ocorrerão erros de compatibilidade.

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

Tecnologia da Informação / Fundamentos de Computação / Organização e arquitetura de computadores / ULA e UC

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

Q157.

Considere:

I. Contemplam componentes como controladores e coprocessadores. Têm um conjunto de instruções (de propósito geral ou especializado) operando sobre

instruções e dados.

II. Incluem dois subsistemas: principal e secundário. O custo associado está diretamente relacionado à sua capacidade de armazenamento e à sua velocidade

de operação.

III. São conversores de representação física de dados. Em geral, são lentos quando comparados com o processador.

Os itens de I a III se referem, respectivamente, a

• A) Unidade Lógica, CPU e Modems.

• B) Unidade Aritmética, Cache e Monitores.



• C) CPU, Unidade Lógica e Modems.

• D) Processadores, Memória e Dispositivos de Entrada e Saída.

• E) Dispositivos de Entrada e Saída, Unidade Aritmética e Coprocessadores.
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Tecnologia da Informação / Fundamentos de Computação / Sistemas operacionais / MS Windows (Vista, 2008 Server, Wmware VMware, 7 e 8) /

Conceitos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / TRE/SP / 2017 / FCC

Q158.

Considerando-se que no TRE-SP existam computadores com os sistemas operacionais Windows Server 2012, 2012 R2 e Linux

CentOS 7, no

• A) Windows Server 2012 as ferramentas de gerenciamento do Hyper-V, que permitem criar e gerenciar um ambiente de

computação virtualizado, foram projetadas para gerenciar versões anteriores do Hyper-V.

• B) Windows Server 2012 R2 o desempenho do processador depende da frequência do relógio, do número de núcleos e do

tamanho do cache. Sua instalação exige, no mínimo, processador de 32 bits com 2,4 GHz.

• C) Windows Server 2012 R2 a partição do sistema precisará de espaço extra de disco, acima de 32GB, em máquinas com

mais de 16 GB de RAM para paginação, hibernação e dump files.

• D) Linux CentOS 7, ao se executar o comando arch ou o comando uname -m e o resultado for i486 ou i686, a versão do

sistema operacional é de 64 bits.

• E) Windows e também no Linux as threads não compartilham o mesmo espaço de memória, apenas os processos são

escalonados e starvation e deadlock nunca ocorrem devido ao mecanismo de pipeline.
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Tecnologia da Informação / Fundamentos de Computação / Sistemas operacionais / MS Windows (Vista, 2008 Server, Wmware VMware, 7 e 8) /

Configurações básicas

Fonte: TéCNICO DA RECEITA ESTADUAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q159.

Um Técnico da Receita Estadual foi solicitado para fazer uma atualização do Sistema Operacional (SO) de um dispositivo para o

Windows 10. Neste cenário é correto afirmar:

• A) Os requisitos mínimos do sistema são: processador de 2 GHz ou mais rápido ou SoC; 4 GB de RAM para 32 bits ou 8 GB

para 64 bits; Windows XP, Windows 7 SP1 ou Windows 8.1; placa gráfica DirectX 9 ou posterior com driver WDDM 3.0.

• B) A capacidade de atualização é determinada por outros fatores além do SO. Isso inclui o suporte a drivers e firmware, compatibilidade de aplicativos e

suporte a recursos, independentemente de o dispositivo atender à especificação mínima do

sistema para o Windows 10.

• C) Dispositivos com unidades de disco rígido de 100 GB e dispositivos mais antigos com discos rígidos completos podem

precisar de espaço de armazenamento adicional para concluir a atualização. O espaço mínimo em disco rígido é de

100 GB para SO de 32 bits ou 200 GB para SO de 64 bits.

• D) Uma conexão com a internet é necessária para executar a atualização, mas como o arquivo do Windows 10 é pequeno

(cerca de 500 MB) o processo de atualização é rápido, mesmo em banda estreita.

• E) Muitos aplicativos, arquivos e configurações são migrados como parte da atualização. No entanto, alguns aplicativos não

são migrados, como é o caso dos antimalware e antivírus, que precisam ser novamente reinstalados.
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Tecnologia da Informação / Fundamentos de Computação / Sistemas operacionais / Linux Red Hat / Conceitos

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

Q160.

No sistema operacional Linux, o diretório /etc é utilizado, por padrão, para armazenar as configurações do sistema. Nesse

diretório existe o arquivo /etc/shadow que é utilizado para

• A) armazenar as senhas criptografadas dos usuários.

• B) configurar os paths para os sistemas de arquivos em rede.

• C) armazenar os links para as pastas de backup do sistema.



• D) listar os arquivos de cópia de configuração do sistema.

• E) armazenar os nomes DNS equivalentes do sistema.
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Tecnologia da Informação / Fundamentos de Computação / Sistemas operacionais / Linux Red Hat / Configurações básicas

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

Q161.

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.
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Tecnologia da Informação / Fundamentos de Computação / Administração de usuários, grupos, permissões, controles de acesso / LDAP

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

Q162.

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

usado

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

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

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

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

• E) para consultar ou administrar o Active Directory.
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Tecnologia da Informação / Fundamentos de Computação / Administração de usuários, grupos, permissões, controles de acesso / Active Directory

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

Q163.

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.
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Tecnologia da Informação / Fundamentos de Computação / Administração do ambiente / Gerenciamento de memória

Fonte: ANALISTA TECNOLóGICO - ANALISTA DE SUPORTE TéCNICO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q164.

Os sistemas operacionais desempenham diversos papeis na operação de um computador. Dentre esses papeis está o gerenciador de memória, que abrange o

mecanismo de swapping, que consiste, basicamente, em

• A) executar todos os processos diretamente do disco rígido, ignorando a memória principal.

• B) mover processos entre disco e memória principal, conforme a escala de processos exigir.

• C) duplicar todos os processos para execução tanto na memória principal, quanto no disco rígido.

• D) zerar toda a memória secundária e executar testes de avaliação de correção, página por página da memória.

• E) bloquear determinadas áreas da memória principal que tenham apresentado problema ou falha.

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

Tecnologia da Informação / Fundamentos de Computação / Administração do ambiente / Gerenciamento de processos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q165.

Em um Sistema Operacional, o Gerenciamento de

• A) Armazenamento controla a troca dos processos entre a memória principal e o disco (quando a memória principal não é

suficiente para manter todos os processos).

• B) Sistemas de Arquivo Locais utiliza os protocolos CIFS, SAMBA e NFS.

• C) Sistemas de Arquivos Remotos utiliza os protocolos NTFS, Ext3, Ex4, XFS e Xen.

• D) Memória busca utilizar o máximo possível de ciclos de processador para realizar as tarefas sendo executadas.

• E) Processador busca garantir que cada processo receba tempo suficiente da CPU para funcionar corretamente.
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Tecnologia da Informação / Fundamentos de Computação / Redes de armazenamento de dados / Conceitos de SAN, NAS e DAS

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q166.

Considere a imagem abaixo, que mostra uma arquitetura de armazenamento baseada em informações.



Nessa arquitetura, as lacunas I e II são preenchidas, correta e respectivamente, com

• A) MAN/WAN e NAS.

• B) LAN/SAN e VPN.

• C) VPN/NAS e SAN.

• D) NFS/CIFS e NAS.

• E) LAN/WAN e SAN.
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Tecnologia da Informação / Fundamentos de Computação / Servidores de Aplicações / JBoss

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

Q167.

Como uma instância de JBoss é uma configuração em execução, ao ser instalado, ele vem com diferentes configurações e cada

uma delas é localizada no diretório JBOSSDIST/jboss-as/server. Em linha de comando no Linux, para iniciar o JBoss com

o conjunto de arquivo de configuração mínimo utiliza-se o comando

• A) run.sh -x compact

• B) run.sh -c minimal

• C) start.sh -a compact

• D) start.sh -x 0

• E) run.sh -a minimal
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Tecnologia da Informação / Fundamentos de Computação / Servidores de Aplicações / Tomcat

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

Q168.

Atualmente existem duas categorias de servidores para aplicações Java EE, os web contêineres e os servidores de aplicação

completos. Em uma destas categorias está o Tomcat, que

• A) suporta JSP, JSF e Hibernate, porém, não suporta servlets.

• B) não oferece suporte para aplicações que utilizam EJB.

• C) não oferece suporte para aplicações que utilizam o design pattern MVC.

• D) possui contêiner web e contêiner EJB.

• E) suporta todos os recursos da especificação Java EE.
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Tecnologia da Informação / Fundamentos de Computação / Sistemas de Arquivos EXT4 e JFS2; Gerenciamento de sistemas de arquivos CIFS e NFS;

Gerenciamento de Armazenamento

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

Q169.

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.
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Tecnologia da Informação / Fundamentos de Computação / Conceitos de RAID

Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA DE SISTEMAS / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q170.

Dentre os tipos de RAID − Redundant Array of Independent Disks, o tipo que realiza o armazenamento de dados e a paridade

dos dados distribuídos em vários discos, possibilitando a recuperação mesmo que haja falha em um disco, é o RAID

• A) 1.

• B) 4.

• C) 3.

• D) 2.

• E) 5.

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

Tecnologia da Informação / Segurança de TI / Criptografia / Simétrica e assimétrica

Fonte: ANALISTA TECNOLóGICO - ANALISTA DE SISTEMAS / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q171.

No 1o semestre de 2016 um conhecido aplicativo anunciou que as mensagens seriam criptografadas de ponta a ponta. A criptografia de ponta a ponta é do tipo

e funciona assim: para enviar uma mensagem para o usuário B, o usuário A pede ao

servidor do aplicativo

que também serve ao usuário B. Em seguida, o usuário A usa essa chave para criptografar a

mensagem. Do outro lado, o usuário do B, detentor de

, que está disponível apenas no seu telefone, decodifica a 

mensagem enviada por A. 

 



 

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

• A) simétrica – uma chave pública – uma chave secreta.

• B) simétrica – um hash público – um hash privado.

• C) assimétrica – um hash público – um hash privado.

• D) assimétrica – uma chave secreta – uma chave privada.

• E) assimétrica – uma chave pública – uma chave privada.
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Tecnologia da Informação / Segurança de TI / Certificação, assinatura digital

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q172.

A técnica de assinatura digital é uma forma eficaz de garantir autoria de documentos eletrônicos. Para comprovar uma

assinatura digital em um documento recebido é necessário, inicialmente,

• A) clicar em um link do e-mail de confirmação recebido com o documento, e inserir a chave pública do signatário.

• B) descriptografar o documento recebido com a chave privada de quem assinou eletronicamente o documento.

• C) conferir a autenticidade das chaves pública e privada do signatário no seu certificado digital.

• D) submeter o documento ao portal da ICP-Brasil para obter o certificado digital do documento assinado.

• E) calcular o hash criptográfico do documento e decifrar a assinatura com a chave pública do signatário.
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Tecnologia da Informação / Segurança de TI / Infraestrutura de chaves publicas, ICP-Brasil

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

Q173.

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.
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Tecnologia da Informação / Segurança de TI / Antispam

Fonte: ANALISTA TECNOLóGICO - ANALISTA DE NEGóCIOS / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q174.

The need of protection against malware and logging and monitoring of information system in an organization is addressed in the

section

• A) System Acquisition, Development and Maintenance.

• B) Organization of Information Security.

• C) Information Security Incident Management.

• D) Communication Security.

• E) Operations Security.
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Tecnologia da Informação / Segurança de TI / Vírus de computador e outros tipos de malwares

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / TRE/SP / 2017 / FCC

Q175.

Hipoteticamente, para orientar os usuários de computadores do TRE-SP a se prevenirem contra ataques de códigos maliciosos

(Malwares), um Analista de Sistemas, além de especificar a instalação de mecanismos de proteção e manter a atualização de

programas e do sistema operacional dos computadores, orientou os usuários para não executarem arquivos de pendrives de

desconhecidos, pois podem ocorrer ataques, principalmente, do tipo

• A) Worm.

• B) Trojan.

• C) Bot.

• D) Vírus.

• E) Spyware.

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

Tecnologia da Informação / Segurança de TI / Conceitos de cópias de segurança e recuperação de dados: tipos, meios de armazenamento

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - OPERAçãO DE COMPUTADORES / TRE/SP / 2017 / FCC

Q176.

Considere que, em uma situação hipotética, um Técnico do TRE-SP utiliza a estratégia de backup ilustrada na figura abaixo, na

qual as barras verticais representam a quantidade de dados.

Nesta estratégia



• A) o backup diferencial é executado após o primeiro backup incremental e serão copiados todos os dados alterados do último

backup. O último backup deve ser completo.

• B) um backup incremental é realizado inicialmente e, nos backups subsequentes, são copiados apenas os dados alterados ou

criados desde o último backup completo.

• C) o benefício é que será copiada uma maior quantidade de dados do que um backup incremental. Assim, o backup será

realizado mais rápido e necessitará menos espaço de armazenamento.

• D) de backup incremental a recuperação dos dados é mais complexa, já que o último backup completo deve ser recuperado

seguido dos dados incrementais de cada dia até o momento da falha.

• E) há dois backups completos e três backups incrementais do mesmo arquivo, gerando uma multiplicação desnecessária de

arquivos.
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Tecnologia da Informação / Segurança de TI / Plano de Continuidade de negócio (plano de contingência operacional e Plano de Recuperação de

Desastres)

Fonte: ANALISTA TECNOLóGICO - ANALISTA DE NEGóCIOS / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q177.

Um dos objetivos principais da Gestão de Continuidade de

Negócios é

• A) promover avaliação de desempenho dos responsáveis pela organização.

• B) identificar as ameaças à organização e seus impactos, bem como prover resiliência a tais ameaças.

• C) realizar um estudo para contenção dos gastos da

organização.

• D) promover um ambiente harmonioso entre os funcionários da organização.

• E) substituir o parque computacional da organização a

cada 2 anos.
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Tecnologia da Informação / Segurança de TI / Ferramentas de Segurança de Perímetro Corporativo / Firewall, Filtro de conteúdo WEB

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO EM INFORMáTICA / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q178.

Dentre os vários elementos de uma rede de computadores, o que tem a função de gerenciar o fluxo dos pacotes de informação,

realizando o bloqueio dos pacotes de serviços não autorizados entre a Rede Local e a Internet é denominado

• A) Firewall.

• B) Router.

• C) Switch.

• D) Gateway.

• E) Bridge.

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

Tecnologia da Informação / Segurança de TI / Ferramentas de Segurança de Perímetro Corporativo / Proxy

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

Q179.

Firewalls 

 

 

 

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

 

 

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

relacionados à segurança. 



 

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

 

 

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

 

 

 

Está correto o que consta APENAS em

• A) II e III.

• B) I e IV.

• C) I, II e III.

• D) III e IV.

• E) I e II.

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

Tecnologia da Informação / Segurança de TI / Ferramentas de Segurança de Perímetro Corporativo / IDS/IPS

Fonte: ANALISTA TECNOLóGICO - ANALISTA DE SUPORTE TéCNICO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q180.

IDSs são recursos para identificar adequadamente as invasões de ataques em uma rede. O IDS de Estação (Host) se

caracteriza por

• A) ser suscetível à desativação por DoS.

• B) não conseguir analisar dados criptografados.

• C) ser de fácil instalação e manutenção.

• D) ser instalado em roteadores.

• E) depender da intensidade do tráfego.

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

Tecnologia da Informação / Segurança de TI / Vulnerabilidades do TCP/IP / DoS/DDoS, ARP Spoofing, IP Spoofing, Flooding

Fonte: TéCNICO DA RECEITA ESTADUAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q181.

Um cracker passou a controlar diversos computadores remotamente após infectá-los com um tipo de programa malicioso

chamado bot. Por meio desse programa, ele enviou instruções para desferir ataques maciços para tirar de operação serviços,

computadores e redes conectadas à internet. Assim, conseguiu enviar grande quantidade de requisições para um serviço,

tirando-o de operação. Conseguiu também gerar grande tráfego de dados para uma rede, ocupando toda a banda disponível,

até conseguir sua queda. Esse tipo de ataque é conhecido como

• A) Ping of Death.

• B) Sniffing.

• C) Spoofing.

• D) Defacement.

• E) DDoS.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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	Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do provimento 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC
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	Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da vacância 
	Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da vacância 
	Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da vacância 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - SEGURANçA / TRT 15ª / 2013 / FCC
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	Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da remoção e Da redistribuição 
	Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da remoção e Da redistribuição 
	Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da remoção e Da redistribuição 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 9ª / 2013 / FCC
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	Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da substituição 
	Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Da substituição 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - CONTADORIA / TRF 3ª / 2016 / FCC
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	Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Do vencimento e da remuneração 
	Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Do vencimento e da remuneração 
	Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Do vencimento e da remuneração 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ESPECIALIDADE CONTABILIDADE / TRT 20ª / 2016 / FCC
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	Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das vantagens 
	Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das vantagens 
	Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das vantagens 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC




	Q59.
	Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das férias 
	Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das férias 
	Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das férias 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC
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	Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das licenças 
	Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das licenças 
	Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Das licenças 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 20ª / 2016 / FCC
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	Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Dos afastamentos 
	Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Dos afastamentos 
	Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Dos afastamentos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q62.
	Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Do direito de petição 
	Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Do direito de petição 
	Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Dos direitos e vantagens / Do direito de petição 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q63.
	Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Dos deveres e proibições 
	Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Dos deveres e proibições 
	Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Dos deveres e proibições 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 15ª / 2013 / FCC
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	Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Da acumulação 
	Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Da acumulação 
	Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Da acumulação 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 9ª / 2015 / FCC
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	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 5ª / 2013 / FCC
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	Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Das penalidades 
	Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Das penalidades 
	Noções de Direito Administrativo / Servidores públicos / Lei no 8.112/90 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União / Do regime disciplinar / Das penalidades 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 20ª / 2016 / FCC
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	Noções de Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei no 9.784/99) / Das disposições gerais 
	Noções de Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei no 9.784/99) / Das disposições gerais 
	Noções de Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei no 9.784/99) / Das disposições gerais 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC
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	Noções de Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei no 9.784/99) / Dos direitos e deveres dos administrados 
	Noções de Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei no 9.784/99) / Dos direitos e deveres dos administrados 
	Noções de Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei no 9.784/99) / Dos direitos e deveres dos administrados 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/SE / 2015 / FCC
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	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.429/92 / Das disposições gerais 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.429/92 / Das disposições gerais 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.429/92 / Das disposições gerais 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q70.
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.429/92 / Dos atos de improbidade administrativa 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.429/92 / Dos atos de improbidade administrativa 
	Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.429/92 / Dos atos de improbidade administrativa 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC
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	Tecnologia da Informação / Banco de Dados / Banco de dados relacional 
	Tecnologia da Informação / Banco de Dados / Banco de dados relacional 
	Tecnologia da Informação / Banco de Dados / Banco de dados relacional 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO/ESPECIALIDADE INFORMáTICA / TRF 4ª / 2014 / FCC




	Q72.
	Tecnologia da Informação / Banco de Dados / Modelos conceitual, lógico e físico 
	Tecnologia da Informação / Banco de Dados / Modelos conceitual, lógico e físico 
	Tecnologia da Informação / Banco de Dados / Modelos conceitual, lógico e físico 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA DE SISTEMAS / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q73.
	Tecnologia da Informação / Banco de Dados / Normalização de dados 
	Tecnologia da Informação / Banco de Dados / Normalização de dados 
	Tecnologia da Informação / Banco de Dados / Normalização de dados 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 14ª / 2016 / FCC




	Q74.
	Tecnologia da Informação / Banco de Dados / Modelo E-R 
	Tecnologia da Informação / Banco de Dados / Modelo E-R 
	Tecnologia da Informação / Banco de Dados / Modelo E-R 
	Fonte: TéCNICO DA RECEITA ESTADUAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC




	Q75.
	Tecnologia da Informação / Banco de Dados / Linguagens SQL, PL/SQL e PL/pgSQL 
	Tecnologia da Informação / Banco de Dados / Linguagens SQL, PL/SQL e PL/pgSQL 
	Tecnologia da Informação / Banco de Dados / Linguagens SQL, PL/SQL e PL/pgSQL 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q76.
	Tecnologia da Informação / Banco de Dados / Banco de dados Oracle 10g, 11g 
	Tecnologia da Informação / Banco de Dados / Banco de dados Oracle 10g, 11g 
	Tecnologia da Informação / Banco de Dados / Banco de dados Oracle 10g, 11g 
	Fonte: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - ÁREA DE ANáLISE DE SISTEMAS / CREMESP/SP / 2016 / FCC




	Q77.
	Tecnologia da Informação / Banco de Dados / Banco de dados PostgreSQL 
	Tecnologia da Informação / Banco de Dados / Banco de dados PostgreSQL 
	Tecnologia da Informação / Banco de Dados / Banco de dados PostgreSQL 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q78.
	Tecnologia da Informação / Conceitos de business intelligence / Data warehouse 
	Tecnologia da Informação / Conceitos de business intelligence / Data warehouse 
	Tecnologia da Informação / Conceitos de business intelligence / Data warehouse 
	Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO EM INFORMáTICA / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q79.
	Tecnologia da Informação / Conceitos de business intelligence / Data mining 
	Tecnologia da Informação / Conceitos de business intelligence / Data mining 
	Tecnologia da Informação / Conceitos de business intelligence / Data mining 
	Fonte: ANALISTA DE SISTEMAS - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS / MPE/PB / 2015 / FCC




	Q80.
	Tecnologia da Informação / Conceitos de business intelligence / ETL 
	Tecnologia da Informação / Conceitos de business intelligence / ETL 
	Tecnologia da Informação / Conceitos de business intelligence / ETL 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / TRE/SP / 2017 / FCC




	Q81.
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Engenharia de Requisitos / Técnicas de levantamento de requisitos 
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Engenharia de Requisitos / Técnicas de levantamento de requisitos 
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Engenharia de Requisitos / Técnicas de levantamento de requisitos 
	Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO EM INFORMáTICA / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q82.
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Engenharia de Requisitos / Gerência de requisitos 
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Engenharia de Requisitos / Gerência de requisitos 
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Engenharia de Requisitos / Gerência de requisitos 
	Fonte: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - ÁREA DE ANáLISE DE SISTEMAS / CREMESP/SP / 2016 / FCC




	Q83.
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Engenharia de Requisitos / Verificação e validação de requisitos 
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Engenharia de Requisitos / Verificação e validação de requisitos 
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Engenharia de Requisitos / Verificação e validação de requisitos 
	Fonte: ANALISTA SUPERIOR III - DESENVOLVIMENTO E MANUTENçãO / INFRAERO / 2011 / FCC




	Q84.
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Engenharia de Requisitos / Requisitos funcionais e não funcionais; Casos de uso 
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Engenharia de Requisitos / Requisitos funcionais e não funcionais; Casos de uso 
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Engenharia de Requisitos / Requisitos funcionais e não funcionais; Casos de uso 
	Fonte: ANALISTA DESENVOLVIMENTO GESTãO JúNIOR - CIêNCIAS DA COMPUTAçãO / METRÔ/SP / 2014 / FCC
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	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Métricas de Software / Análise de pontos de função (IFPUG) 
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Métricas de Software / Análise de pontos de função (IFPUG) 
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Métricas de Software / Análise de pontos de função (IFPUG) 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/MA / 2013 / FCC




	Q86.
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Métricas de Software / Contagem indicativa da NESMA 
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Métricas de Software / Contagem indicativa da NESMA 
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Métricas de Software / Contagem indicativa da NESMA 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANALISTA DE SISTEMAS / TJ/PE / 2012 / FCC




	Q87.
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Análise e projeto orientado a objetos; UML 2.4.1 / Visão geral, modelos e diagramas; Realização de casos de uso; mapeamento objeto-relacional 
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Análise e projeto orientado a objetos; UML 2.4.1 / Visão geral, modelos e diagramas; Realização de casos de uso; mapeamento objeto-relacional 
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Análise e projeto orientado a objetos; UML 2.4.1 / Visão geral, modelos e diagramas; Realização de casos de uso; mapeamento objeto-relacional 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q88.
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Análise e projeto orientado a objetos; UML 2.4.1 / Orientação a objetos: classe, herança, polimorfismo, objeto 
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Análise e projeto orientado a objetos; UML 2.4.1 / Orientação a objetos: classe, herança, polimorfismo, objeto 
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Análise e projeto orientado a objetos; UML 2.4.1 / Orientação a objetos: classe, herança, polimorfismo, objeto 
	Fonte: ASSISTENTE TECNOLóGICO - PROGRAMADOR / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q89.
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Análise e projeto orientado a objetos; UML 2.4.1 / Padrões de projeto (design patterns) 
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Análise e projeto orientado a objetos; UML 2.4.1 / Padrões de projeto (design patterns) 
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Análise e projeto orientado a objetos; UML 2.4.1 / Padrões de projeto (design patterns) 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 20ª / 2016 / FCC
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	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Metodologia de desenvolvimento de software / RUP 
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Metodologia de desenvolvimento de software / RUP 
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Metodologia de desenvolvimento de software / RUP 
	Fonte: ASSISTENTE TECNOLóGICO - PROGRAMADOR / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q91.
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Metodologia de desenvolvimento de software / Scrum 
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Metodologia de desenvolvimento de software / Scrum 
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Metodologia de desenvolvimento de software / Scrum 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / TRE/SP / 2017 / FCC




	Q92.
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Metodologia de desenvolvimento de software / XP 
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Metodologia de desenvolvimento de software / XP 
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Metodologia de desenvolvimento de software / XP 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA DE SISTEMAS / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q93.
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Metodologia de desenvolvimento de software / Test-driven development (TDD) 
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Metodologia de desenvolvimento de software / Test-driven development (TDD) 
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Metodologia de desenvolvimento de software / Test-driven development (TDD) 
	Fonte: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - ÁREA DE ANáLISE DE SISTEMAS / CREMESP/SP / 2016 / FCC




	Q94.
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Metodologia de desenvolvimento de software / Refatoração 
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Metodologia de desenvolvimento de software / Refatoração 
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Metodologia de desenvolvimento de software / Refatoração 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TRE/RN / 2011 / FCC
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	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Testes 
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Testes 
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Testes 
	Fonte: ANALISTA DESENVOLVIMENTO GESTãO JúNIOR - CIêNCIAS DA COMPUTAçãO / METRÔ/SP / 2014 / FCC
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	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Linguagens de programação / Java 
	Fonte: TéCNICO DA RECEITA ESTADUAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC
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	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Linguagens de programação / HTML 
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Linguagens de programação / HTML 
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Linguagens de programação / HTML 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 11ª / 2017 / FCC
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	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Linguagens de programação / CSS 
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Linguagens de programação / CSS 
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Linguagens de programação / CSS 
	Fonte: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - ÁREA DE ANáLISE DE SISTEMAS / CREMESP/SP / 2016 / FCC
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	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Linguagens de programação / JavaScript 
	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Linguagens de programação / JavaScript 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 20ª / 2016 / FCC
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	Tecnologia da Informação / Engenharia e Desenvolvimento de Software / Linguagens de programação / XML 
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