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P O R T U G U Ê S

Texto 1
Alteridade é colocar-se no lugar do   mais fraco

Thiago Burckhart

 A alteridade é uma das palavras que 
nascem nos contextos em que a figura do 
outro é negada. Trata-se de uma categoria que 
carrega na sua semântica a questão do “tu” 
(alter) e não do “eu” (ego), rompendo com o 
pensamento filosófico que colocava a figura 
do “ego” na centralidade do pensamento e 
da existência. Em sua essência, a alteridade – 
que também pode ser chamada de outridade – 
significa a condição do que é o outro, do que é 
distinto de mim. A implicação dessa categoria 
nos remete a necessidade de colocar-se no 
lugar do outro, de desenvolver o sentimento 
de empatia pelo outro, diferente de mim.

 Estruturalmente a alteridade é uma 
tarefa ética, pois implica na reflexão sobre a 
condição humana deste outro, partindo do 
pressuposto que o outro não é um inimigo 
desumanizado, mas que deve ser visto 
como um ser humano ao mesmo tempo 
igual e diferente de mim. A experiência de se 
colocar no lugar do outro implica a conduta 
ética de perceber, a partir dos olhos deste 
outro, o mundo em que ele se insere, que é 
fruto de suas experiências, seus hábitos, sua 
história e seus conhecimentos. Num contexto 
marcado pela “falta de ética”, ou seja, a falta 
de uma reflexão sobre nossas ações, hábitos 
e costumes, a alteridade enquanto proposta 
torna-se difícil de concretizar-se.

 Talvez, como afirma Márcia Tiburi, 
já estejamos acostumados com uma 
racionalidade técnica que domina o mundo, 
que se vale da pseudocomunicação de 
nosso tempo. Talvez as pessoas estejam 
agarradas a um tipo de materialidade das 
coisas e das mercadorias que não promove a 
transcendência, e não melhora o olhar sobre o 
mundo. Nesse sentido, a proposta da alteridade 
é também voltar-se à estética e (re)construir a 
sensibilidade perdida em meio a brutalidade 
da vida. Isso implica no deslocamento do 
ego e na criação de um elo com o outro, na 
superação de uma racionalidade irracional que 
tenta, a todo custo, nos governar e dominar.
Disponível em: http://justificando.cartacapital.com.br/2016/06/30/
alteridade-e-colocar-se-no-lugar-do-mais-fraco/ Acesso em: 

19/08/2017.

Com referência às relações sintático-
semânticas estabelecidas entre 
termos oracionais, orações, períodos 
e parágrafos do Texto 1, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

1. No trecho “A alteridade é uma das palavras 
que nascem nos contextos em que a figura 
do outro é negada.”, ocorrem duas orações 
adjetivas restritivas, portanto, nas duas 
ocorrências, o “que” desempenha função de 
pronome relativo. 

2. Em “Trata-se de uma categoria que carrega 
na sua semântica a questão do “tu” (alter) 
e não do “eu” (ego) [...]”, o termo “se” 
caracteriza a ocorrência de um sujeito na 
voz passiva. 

3. O conectivo presente em “[...] como afirma 
Márcia Tiburi [...]”classifica-se como 
conjunção coordenativa explicativa.

4. No trecho “Em sua essência, a alteridade – 
que também pode ser chamada de outridade 
– significa a condição do que é o outro, 
do que é distinto de mim.”, os travessões 
podem, sem prejuízo para a correção 
gramatical do período, ser substituídos por 
vírgulas, mantendo a função da oração 
adjetiva de restringir o termo “alteridade”.

Considerando que a Fonologia é a parte 
da gramática que estuda os fonemas, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

5. Em “rompendo” e “pressuposto”, ocorrem 
dígrafo vocálico e dígrafo consonantal, 
respectivamente. 

6. Em “reflexão”, há mais fonemas do que 
letras; em “técnica”, o número de letras e 
fonemas é equivalente; e em “hábitos, há 
mais letras do que fonemas.

7. Nos termos “essência” e “reflexão”, ocorrem 
ditongos crescentes. 

Considerando que a regência verbal 
e a nominal dizem respeito à relação 
de subordinação entre palavras que 
preveem determinados complementos 
para ter sua significação plena, julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir.

8. No excerto “A implicação dessa categoria 
nos remete a necessidade de colocar-se no 
lugar do outro [...]”, deveria ocorrer crase 
diante de “necessidade”, visto que “remete” 
é um verbo transitivo indireto, cuja regência 
exige a preposição “a”. 
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9. Nos seguintes trechos “[...] implica na reflexão sobre a condição humana deste outro[...]” e “A 
experiência de se colocar no lugar do outro implica a conduta ética […]”, o verbo “implicar” está 
sendo utilizado com a mesma regência. 

Texto 2 
Conclusões de Aninha

 
Estavam ali parados. Marido e mulher. 
Esperavam o carro. E foi que veio aquela da roça 
tímida, humilde, sofrida. 
Contou que o fogo, lá longe, tinha queimado seu rancho, 
e tudo que tinha dentro. 
Estava ali no comércio pedindo um auxílio para levantar  
novo rancho e comprar suas pobrezinhas.  

 
O homem ouviu. Abriu a carteira, tirou uma cédula,  
entregou sem palavra. 
A mulher ouviu. Perguntou, indagou, especulou, aconselhou, 
se comoveu e disse que Nossa Senhora havia de ajudar 
E não abriu a bolsa. 
Qual dos dois ajudou mais? 

 
Donde se infere que o homem ajuda sem participar  
e a mulher participa sem ajudar. 
Da mesma forma aquela sentença: 
"A quem te pedir um peixe, dá uma vara de pescar." 
Pensando bem, não só a vara de pescar, também a linhada, 
o anzol, a chumbada, a isca, apontar um poço piscoso 
e ensinar a paciência do pescador. 
Você faria isso, Leitor? 
Antes que tudo isso se fizesse 
o desvalido não morreria de fome? 
Conclusão: 
Na prática, a teoria é outra

Cora Coralina 
Disponível em: https://www.pensador.com/autor/cora_coralina/ Acesso em: 19/08/2017.

Considerando as relações sintático-semânticas estabelecidas no Texto 2, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir. 

10. No verso “E não abriu a bolsa.”, a conjunção coordenativa “e”, embora comumente classificada 
como aditiva, introduz oração coordenada com valor adversativo.

11. Em “Estava ali no comércio pedindo um auxílio para levantar  
novo rancho e comprar suas pobrezinhas.”, a preposição “para” introduz uma oração adverbial 
causal.  

12. Nos versos “Contou que o fogo, lá longe, tinha queimado seu rancho, / e tudo que tinha dentro.”,  
as duas formas verbais “tinha” tem como sujeito elíptico o mesmo referente.

13. A oração “A quem te pedir um peixe [...]”exerce, no período em que ocorre, a função de complemento 
da forma verbal “dá”.

14. Nos versos “O homem ouviu. Abriu a carteira, tirou uma cédula, / entregou sem palavra./ A mulher 
ouviu. Perguntou, indagou, especulou, aconselhou,/ se comoveu e disse que Nossa Senhora havia 
de ajudar”, as vírgulas estão sendo utilizadas para separar termos oracionais com a mesma função 
sintática.
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Em relação aos elementos que compõem 
o processo de comunicação e suas 
respectivas funções da linguagem, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir. 

15. No Texto 1, a função Apelativa ou Conativa 
da linguagem é evidenciada pela referência 
ao “tu”, presente no primeiro parágrafo. 

16. No Texto 2, o predomínio da função Poética 
pode ser comprovado por meio do jogo de 
palavras, como se verifica no trecho: “Donde 
se infere que o homem ajuda sem participar/  
e a mulher participa sem ajudar.” 

A respeito dos sentidos expressos pelos 
textos 1 e 2, julgue, como VERDADEIRO 
ou FALSO, os itens a seguir.

17. De acordo com o autor do texto 1, o 
contexto atual marcado pelo excesso 
de racionalidade, pelo desenvolvimento 
tecnológico e pela falta de ética são fatores 
que levam as pessoas a posturas de 
alteridade e empatia. 

18. Por meio de percursos discursivos distintos, 
os dois textos apresentam objetivos 
semelhantes, visto que os questionamentos 
que o eu-lírico (texto 2) dirige ao leitor 
buscam incitá-lo à reflexão sobre alteridade, 
assim como a “tarefa ética” proposta pelo 
articulista do texto 1. 

19. Em “Isso implica no deslocamento do ego 
e na criação de um elo com o outro, na 
superação de uma racionalidade irracional 
que tenta, a todo custo, nos governar e 
dominar.” (texto 1), ocorre um paradoxo 
construído de modo a reforçar a visão 
crítica do autor do texto no que diz respeito 
àquilo que impede que a alteridade ocorra 
em sociedade. 

20. A discussão suscitada na terceira 
estrofe do texto 2 evidencia duas visões 
antagônicas de discursos que respaldam 
práticas de alteridade, a saber: posturas 
assistencialistas e emancipatórias perante 
aqueles que se encontram em situação 
desfavorecida, no poema, representados 
pela mulher cujo rancho pegou fogo, 
apresentada na primeira estrofe.

A D M I N I S T R A Ç Ã O  P Ú B L I C A

Os direitos e deveres  dos servidores 
públicos estão estabelecidos na 
Constituição Federal e na Lei 8.112/1990. 
A Administração Pública deve    ter  
sempre presente o interesse coletivo 
na obtenção dos serviços públicos. 
Acerca do regime jurídico dos servidores 
públicos, julgue, como  VERDADEIRO ou 
FALSO, os itens a seguir.

21. O dever de obediência decorre do dever de 
fidelidade e determina que o servidor seja 
fiel e acate as ordens de seus superiores, o 
que exige a fiel execução das ordens.

22. Os servidores públicos têm os mesmos 
direitos que os cidadãos, porque também 
o são, sendo que as restrições exigidas 
para o desempenho da função pública só 
serão verificadas se contidas em normas 
legais que as determinam, segundo as 
conveniências do serviço.

23. Um servidor público, após processo 
administrativo, foi demitido por abandono 
de cargo. Nesse caso, por não se tratar de 
crime grave, esse servidor não terá cassada 
sua aposentadoria. 

A Universidade Federal da Bahia 
(UFBA), criada em 18 de fevereiro de 
1808 pelo Príncipe Regente D. João, é 
uma autarquia com autonomia didático-
científica, administrativa, patrimonial 
e financeira.  Em relação ao Estatuto e 
ao Regimento Geral da UFBA,  julgue, 
como  VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir.

24. A autonomia didático-científica da UFBA, 
dentre outras coisas, consiste em: criar, 
organizar, modificar e extinguir cursos e 
programas no âmbito de sua atuação, bem 
como conferir graus, diplomas, certificados, 
títulos e dignidades universitárias.

25. A autonomia patrimonial e financeira da 
UFBA, dentre outras coisas, consiste em: 
celebrar convênios, contratos e ajustes, 
inclusive de cooperação financeira, com 
entidades públicas e privadas, bem como 
contrair empréstimos para atender as suas 
necessidades e elaborar e reformar seu 
Estatuto e Regimento Geral.
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26. A autonomia administrativa da UFBA, dentre 
outras coisas, consiste em: realizar os 
processos de escolha de Reitor, Vice-Reitor, 
Diretores e Vice-Diretores de Unidades 
Universitárias; e administrar e dispor do seu 
patrimônio.

A Lei nº 8.666/1993 regulamenta o art. 
37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
instituindo normas para licitações e 
contratos da Administração Pública. 
Com base na lei de licitações,  julgue, 
como  VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir.

27. Nos processos de licitação, poderá ser 
estabelecida margem de preferência para 
produtos manufaturados e para serviços 
nacionais que atendam a normas técnicas 
brasileiras e para bens e serviços produzidos 
ou prestados por empresas que comprovem 
cumprimento de reserva de cargos prevista 
em lei para pessoa com deficiência ou 
para reabilitado da Previdência Social e 
que atendam às regras de acessibilidade 
previstas na legislação.

28. Pela inexecução total ou parcial do contrato, 
a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar ao contratado as seguintes 
sanções: advertência; multa, na forma 
prevista no instrumento convocatório ou 
no contrato; suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo 
não superior a 1 (um) ano; e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade.

29. O crime previsto no art. 89 da Lei nº 
8.666/1993 qual seja, “dispensar ou inexigir 
licitação fora das hipóteses previstas em 
lei, ou deixar de observar as formalidades 
pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade”, 
tem como pena detenção, de 2 (dois) a 4 
(quatro) anos, e multa.

A Lei 9.784/1999 regula o processo 
administrativo no âmbito da 
Administração   Pública   Federal.     
Referente à instrução do processo 
administrativo,  julgue, como  
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

30. As atividades de instrução destinadas 
a averiguar e comprovar os dados 
necessários à tomada de decisão realizam-
se apenas mediante impulsão do órgão 
responsável pelo processo, sem prejuízo do 
direito dos interessados de propor atuações 
probatórias.

31. Os interessados serão intimados de prova 
ou diligência ordenada, com antecedência 
mínima de cinco dias úteis, mencionando-
se data, hora e local de realização.

32. Encerrada a instrução, o interessado terá o 
direito de manifestar-se no prazo máximo de 
dez dias, salvo se outro prazo for legalmente 
fixado.

A Lei nº 8.429/1992 dispõe a respeito 
das sanções aplicáveis aos agentes 
públicos nos casos de enriquecimento 
ilícito no exercício de mandato, cargo, 
emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional. O 
Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, 
dispõe acerca da ética na Administração 
Pública Federal. Com base nesses dois 
diplomas,  julgue, como  VERDADEIRO 
ou FALSO, os itens a seguir.

33. O sucessor daquele que causar lesão 
ao patrimônio público ou se enriquecer 
ilicitamente está sujeito às cominações 
dessa lei até o limite de seus bens.

34. Constitui ato de improbidade administrativa 
que causa lesão ao erário receber vantagem 
econômica de qualquer natureza, direta ou 
indiretamente, para omitir ato de ofício, 
providência ou declaração a que esteja 
obrigado.

35. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e 
o tempo dedicados ao serviço público 
caracterizam o esforço pela disciplina. 
Tratar mal uma pessoa que paga seus 
tributos direta ou indiretamente significa 
causar-lhe dano moral. Da mesma forma, 
causar dano a qualquer bem pertencente 
ao patrimônio público, deteriorando-o, por 
descuido ou má vontade, não constitui 
apenas uma ofensa ao equipamento e às 
instalações ou ao Estado, mas a todos os 
homens de boa vontade que dedicaram sua 
inteligência, seu tempo, suas esperanças e 
seus esforços para construí-los.
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R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O

A Lógica, filha da Filosofia, refere-se ao 
modo como o pensamento argumentativo 
se desenvolve e examina genericamente 
os caminhos que um grupo de argumentos 
pode tomar, distinguindo quais desses 
são válidos ou falaciosos.  Tendo em 
mente as formalidades usualmente 
adotadas no estudo da Lógica, julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir.

36. Considerando as proposições lógicas: p: 
“José é honesto.”; q: “José é esforçado.”, 
a afirmação: “Não é verdade que José é 
honesto ou que José não é esforçado.” pode 
ser representada formalmente por ~(p ˄ q).

37. A negação da proposição: "Vou tirar férias 
em Recife ou me preparar para o concurso 
em São Paulo." é: “Não vou me preparar 
para o concurso em São Paulo e também 
não vou tirar férias em Recife.”.

38. Considerando as proposições: p: “João 
comprou um sapato novo.”; q: “João foi ao 
cinema com Paula.”; r: “João foi ao teatro 
com seus pais.”,  pode-se expressar a 
afirmação “João comprou um sapato novo 
e também foi ao cinema com Paula ou ao 
teatro com seus pais.”, formalmente, por: 
p ˄ (q ˅ r). A negação dessa proposição é: 
“João não comprou um sapato novo, não foi 
ao cinema com Paula e nem ao teatro com 
seus pais.”.

39. Considere as seguintes proposições: 
“Alguns criadores de frango também criam 
gado.” e “Não é verdade que criadores 
de ovelha também criam gado”. Nesse 
contexto, necessariamente, criadores de 
ovelha não criam nem frango e nem gado.

40. Considere p e q quaisquer proposições. 
Nesse contexto, (p ˄ q) → (p ˅ q) não é uma 
tautologia.

41. Sejam p, q e r quaisquer proposições, a 
proposição (p ˄ ~q) → ( q ˅ ~r) será falsa 
somente quando p e r forem verdadeiras e 
q for falsa.

A Lógica também se expressa como 
uma importante ferramenta por permitir 
extrapolar a abstração e esboçar 
formalmente um problema do mundo 
real, que pode ser revolvido com o uso 
de técnicas matemáticas. Com base no 
raciocínio lógico combinado ao auxílio 
de outras ferramentas matemáticas, 

julgue, como  VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

42. Uma grande cidade foi minuciosamente 
planejada para que seu crescimento 
horizontal fosse diminuindo gradualmente 
com o passar das décadas, de modo que a 
mata a seu redor fosse mantida intacta. O 
projeto inicial considerava uma área circular 
(em torno do mais famoso ponto turístico da 
cidade) com 25,00 km de raio. Na década 
seguinte, o raio que limitava a cidade tinha 
30,00 km e, depois, 31,00 km, 31,20 km, 
31,24 km. É correto afirmar que, se esse 
comportamento se mantiver, em 740 anos, 
o raio de alcance da cidade vai superar 
33,00 km.

43. A planta de um terreno triangular foi 
colocada em um plano cartesiano para 
ilustrar suas coordenadas cartográficas. Os 
vértices desse triângulo, no gráfico, são: 
(45, 35); (19, 10) e (60, 4). Com base nessas 
informações, é correto afirmar que a área 
do triângulo formado é de 1181 unidades de 
área.

44. Em um concurso público, 80% dos inscritos 
foram aprovados, 15% foram reprovados 
e os 6 inscritos restantes não realizaram 
a prova. Assim, conclui-se que havia 120 
inscritos no concurso.

45. A saca de soja, em 2010, custava R$ 50,00. 
Nos três anos seguintes, isto é, 2011, 2012 
e 2013, teve três aumentos consecutivos 
de 7%, 5% e 8% respectivamente. Após o 
terceiro aumento, conclui-se que a saca de 
soja passou a custar 21,98% a mais do que 
custava em 2010.

46. O comportamento do lucro (Y) de um 
determinado produto, como uma função da 
quantidade produzida (X), é sabidamente 
linear. Se o fabricante lucra R$ 450,00, 
quando produz 20 itens, e R$ 900,00, 
quando produz 30 itens, no dia em que 
precisar produzir 25 itens, ele lucrará R$ 
575,00.

47. Um senhor quer jogar na mega-sena e, para 
isso, com o dinheiro que tem, quer fazer 
a maior quantidade possível de apostas 
distintas de seis números. Se o dinheiro 
dele permite considerar um jogo com 30 
números diferentes, dos 60 passíveis de 
serem tomados no jogo, ele realizará, no 
máximo, 593775 jogos de seis números 
distintos.
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A Teoria de Probabilidades tornou acessível ao ser humano o conhecimento acerca das 
medidas de erro envolvidas em muitas atividades de seu interesse. Isso possibilitou não só 
o entendimento dos motivos pelos quais o erro ocorre, como também permitiu controlar (ou 
conviver com) as fontes de erros. Tendo em mente os conceitos mais comuns no estudo da 
Teoria de Probabilidades, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

48. Há muitos anos, 30% dos produtos de uma indústria vêm sendo classificados na categoria de 
qualidade Classe A, de modo que se acabou supondo que a probabilidade de um produto ser 
classificado na Classe A é igual a 0,3. Entre os próximos quatro produtos a saírem da linha de 
produção, a probabilidade de que dois deles sejam classificados na classe A é de aproximadamente 
0,2646.

49. Dada a população  com parâmetros  e considerando o 
planejamento de uma amostra aleatória simples, com reposição, de   elementos, é correto 
afirmar que a esperança e variância da média amostral serão de  

50. Uma barra de chocolate tem sua altura especificada para fabricação. Considere que sua 
altura real é denotada por X (em milímetros), que é uma variável aleatória uniformemente 
distribuída no intervalo fechado [10, 12]. Tem-se interesse em saber se um único dos eventos 

ocorre. Suas probabilidades 
associadas são  Se 10 barras forem fabricadas, 
a probabilidade de se obter exatamente 5 barras de comprimento menor do que 10,5mm 
e exatamente 3 de comprimento maior do que 11,8mm é dada por aproximadamente 0,23%. 
Considerar: 

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

A Internet pode ser considerada uma “rede de redes” devido às diferenças entre cada um 
dos componentes que pertencem a ela. Em relação aos componentes que estruturam a 
Internet, aos tipos de transações e aos protocolos existentes,  julgue, como  VERDADEIRO 
ou FALSO, os itens a seguir. 

51. Um hub é um repetidor da camada física em que pode haver colisão, enquanto  um switch é um 
dispositivo da camada de enlace que examina o endereço MAC do quadro e repassa seletivamente 
o quadro.

52. O uso de cabo de par trançado em redes tem como vantagem a possível utilização em transmissões 
full-duplex e também a não ocorrência de ruídos, e, como desvantagem, a limitação no comprimento 
do cabo.

53. A camada de transporte da pilha de protocolos da Internet tem como função a transferência de 
dados de processo a processo enquanto a camada de rede tem a função de fazer o roteamento de 
datagramas da origem ao destino.

54. Em relação aos algoritmos de roteamento, o Algoritmo de Dijkstra pode ser considerado um 
algoritmo com informação global enquanto o Algoritmo de vetor de distância pode ser considerado 
um algoritmo descentralizado.

55. O objetivo do uso do protocolo DHCP é permitir que o hospedeiro obtenha dinamicamente um 
endereço IP do servidor da rede com a qual deseja se conectar.

O sistema operacional é o meio pelo qual o usuário interage com o computador. Ele deve 
possuir uma segurança voltada para proteger o computador de ações indevidas.  Em relação 
aos sistemas operacionais, à arquitetura e à organização de um computador e aos sistemas 
que executam nesse computador,  julgue, como  VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

56. Um sistema operacional é uma camada de software e hardware capaz de gerenciar todos os 
componentes de um computador, provendo uma interface amigável ao usuário.

57. Um cluster pode ser entendido como um grupo de computadores interconectados trabalhando junto 
como um só, com a ilusão de serem uma máquina só.
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58. Uma das subáreas de estudo em sistemas 
distribuídos é o balanceamento de carga, 
que nada mais é do que fazer com que o 
sistema escalone as tarefas para todos os 
computadores de modo justo, procurando 
não deixar um computador trabalhar mais 
do que outro.

59. O RAID 6 possui dois cálculos de paridade, 
fazendo com que três discos precisem falhar 
para ocorrer perda dos dados.

60. A criptografia por substituição polialfabética 
é menos segura que a criptografia por 
substituição monoalfabética.

A segurança em um sistema 
computacional é de grande importância, 
uma vez que é possível trabalhar com 
dados sigilosos do usuário, como dados 
de cartão de crédito. Para assegurar a 
segurança de um sistema, é necessário 
conhecer os métodos de ataque para 
saber como se proteger de um intruso.  
Em relação à segurança de comutadores, 
aos protocolos de rede e de segurança e 
à gestão de riscos de um sistema,  julgue, 
como  VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir.

61. Um ataque de negação de serviço (DoS) é 
um tipo de ataque que impede o sistema de 
realizar a sua função.

62. Os protocolos para recuperação de 
mensagens de correio eletrônico podem ser 
divididos em: protocolo POP, que realiza a 
recuperação de mensagens mediante uma 
autorização do usuário e efetua o download, 
protocolo IMAP, que permite a manipulação 
de mensagens armazenadas no servidor 
e utilizar também o protocolo HTTP para 
recuperar as mensagens e mostrá-las ao 
usuário.

63. Um aplicativo de sniffer pode farejar pacotes 
que estão sendo transmitidos em uma rede 
e analisar o conteúdo desse pacote.

64. A análise de riscos de um sistema pode 
encontrar uma falha classificada como 
corruptível, que é um tipo de falha que 
corrompe o estado do sistema e/ou os 
dados do sistema.

65. Uma das técnicas utilizadas por antivírus é 
a verificação de comportamento, analisando 
ações do usuário para detectar alguma 
operação inconsistente.

A arquitetura e a organização são 
partes fundamentais no projeto de um 
computador para definir quantidade 

e tamanho de memória, tamanho do 
barramento, modo de acesso às unidades 
de memória internas e externas, entre 
outras questões. Em relação à arquitetura 
e à organização de um computador,  
julgue, como  VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

66. A arquitetura de um computador são 
os atributos visíveis ao programador. A 
organização de um computador é como os 
recursos são implementados.

67. O princípio de localidade de referência diz 
que, ao se buscar um dado na memória 
principal, é provável que as futuras 
requisições estejam em locais próximos, 
uma vez que os dados se agrupam.

68. Para gerenciar os espaços livres e os 
espaços ocupados pelos arquivos, o sistema 
de  arquivo pode utilizar várias técnicas, 
entre elas, é possível citar: alocação 
contígua, alocação por lista encadeada e 
I-nodes.

69. Em relação à organização dos registradores 
em um processador, é possível ter 
registradores visíveis ao usuário, 
possibilitando ao programador minimizar 
as referências à memória, utilizando esses 
registradores; e também é possível ter os 
registradores de controle e estado, que 
são utilizados pela unidade de controle 
para controlar a operação do processador 
e por programas privilegiados do sistema 
operacional.

70. Algumas arquiteturas de processamento 
paralelo podem utilizar um barramento de 
tempo compartilhado na sua organização. 
Em relação ao barramento de tempo 
compartilhado, é possível citar como 
vantagens a simplicidade, a flexibilidade, 
a confiabilidade e a gestão da coerência 
de cache, enquanto como desvantagem é 
possível citar o desempenho limitado pelo 
ciclo do barramento.

O armazenamento de uma informação 
pode ser feito em um banco de dados.  
Em relação aos tipos de banco de dados, 
sistemas gerenciadores de banco de 
dados e linguagens de consulta,  julgue, 
como  VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir.

71. Um sistema gerenciador de banco de dados 
pode ser descrito como uma coleção de 
programas que permitem ao cliente ou 
usuário criar, alterar ou excluir uma base de 
dados. 
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72. Em relação ao modelo de dados relacional, 
suportado por alguns SGBDs, é possível 
dizer que uma relação é constituída por pelo 
menos dois atributos, o nome do campo e o 
tipo de dado armazenado.

73. Um banco de dados cliente servidor tem 
como principal vantagem a execução de 
todo o processamento no lado do cliente, 
reduzindo o tráfego de dados na rede.

74. Um banco de dados distribuído funciona tal 
como um banco de dados cliente servidor, 
sendo que o banco de dados distribuído 
irá realizar a consulta para qualquer banco 
de dados do sistema, deixando a operação 
transparente à aplicação do usuário.

75. A linguagem SQL pode ser descrita como 
um padrão de linguagem de consulta, que se 
utiliza de uma combinação de construtores 
de álgebra e cálculo relacional.

A engenharia de software pode ser 
definida como a área da computação 
que se encarrega da especificação, 
desenvolvimento, manutenção e criação 
de sistemas de software.  Em relação à 
engenharia de software e suas subáreas,  
julgue, como  VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

76. Uma definição de paradigmas de engenharia 
de software pode ser entendida como 
um modelo de processos que possibilita, 
ao gerente, o controle do processo de 
desenvolvimento e, ao desenvolvedor, a 
base para produzir de forma eficiente e 
atendendo aos requisitos do usuário.

77. Entre as várias atividades do modelo     
cascata, é possível citar a análise e 
especificação de requisitos, que tem como 
objetivo definir o que o cliente deseja 
como produto final; a codificação, que é 
o projeto do software do cliente sendo 
transformando em código em alguma 
linguagem de programação; e a etapa de 
testes e integração do sistema, que objetiva 
testar o código visando encontrar defeitos e 
erros, e integrar todas as partes do sistema 
de forma eficiente.

78. Uma das dificuldades encontradas no 
gerenciamento de projeto é a diferença 
de outras engenharias no sentido de que 
cada projeto é diferente dos demais, não 
existindo um processo de software padrão a 
ser desenvolvido em todos os projetos.

79. O controle de versões tem como objetivo 
rastrear e controlar artefatos do projeto de 
código fonte, arquivos de configuração e 
documentação.

80. Uma das premissas da área de qualidade 
de software diz que esta não se atinge de 
forma espontânea, sendo que a qualidade 
do processo de desenvolvimento é um bom 
indicativo para um software de qualidade.

O ITIL pode ser considerado uma 
biblioteca que engloba as melhores 
práticas usadas para o gerenciamento 
de serviços de TI.  Em relação ao ITIL,  
julgue, como  VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

81. A versão 3 do ITIL apresenta como 
principais inovações a abordagem baseada 
no ciclo de vida dos serviços, bem como 
a visão integrada de serviços, negócios e 
fornecedores.

82. Os processos e funções do ITIL são 
distribuídos ao longo de um ciclo de vida, 
que pode ser subdividido em: análise de 
requisitos e definição inicial, composta pelo 
livro de estratégia; a de implantação no 
ambiente produtivo/operacional, composta 
pelos livros de desenho e transição; e 
de operação e melhoria em produção, 
composta pelos livros de operações e 
melhoria contínua dos serviços. 

83. A área de estratégia de serviços divide-se 
em três tipos de provedores de serviços, 
sendo eles o tipo 1 interno, e os tipos 2 e 3 
externos.

84. Em relação ao desenho e à evolução 
dos serviços, é possível definir como 
características importantes os 4 P’s, sendo 
eles pessoas, produtos, processos e 
patrimônios.

85. A etapa de transição de serviço tem como 
propósito planejar e gerenciar as mudanças 
nos serviços, além de implantar liberações 
de serviços com sucesso.
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A governança de TI visa gerenciar 
os recursos de TI utilizados em uma 
organização, podendo utilizar-se 
do COBIT para tal fim. Em relação à 
governança de TI e ao uso do COBIT,  
julgue, como  VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

86. Entre os vários objetivos de se usar o 
COBIT, é possível citar: identificar recursos 
de TI a serem gerenciados e fazer ligação 
entre a área de TI e o negócio.

87. A etapa de objetivos de controle tem como 
finalidade definir as entradas, atividades 
dos processos e saídas que cada processo 
irá gerar.

88. O COBIT utiliza modelos de capacidade 
para categorizar os processos, sendo os 
níveis: inexistente; inicial; repetitivo, mas 
intuitivo; definido; gerenciado e medido; e, 
por fim, otimizado.

89. As cinco áreas focadas na governança de 
TI podem ser descritas como: alinhamento 
estratégico, entrega de valor, gestão de 
riscos, gestão de recursos e mensuração 
de desempenho.

90. A área de gestão de recursos visa medir e 
monitorar o uso dos recursos de TI utilizados 
na organização.

A área de gerenciamento de projetos 
visa controlar o desenvolvimento de 
uma atividade. Dentre os métodos para 
realizar esse controle, é possível utilizar 
padrões de projeto como o PMBOK.  Em 
relação ao gerenciamento de projetos e 
aos padrões de projeto,  julgue, como  
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

91. A gerência de comunicação do projeto tem 
como finalidade controlar a comunicação 
dos membros do projeto, visando otimizar o 
desenvolvimento das tarefas.

92. A gerência de riscos do projeto é composta 
pelas etapas de: identificação dos riscos, 
quantificação dos riscos, desenvolvimento 
das respostas aos riscos e controle das 
respostas aos riscos.

93. A declaração de escopo, o plano de gerência 
de escopo, a estrutura analítica do projeto e 
as mudanças no escopo são algumas das 
saídas geradas na etapa de gerenciamento 
do escopo do projeto.

94. A   definição   das atividades, o 
sequenciamento das atividades e a 
estimativa de duração das atividades são 
atividades desenvolvidas na etapa de 
gerenciamento das atividades.

95. Um dos artefatos que podem ser utilizados 
na definição das atividades de um projeto é 
a árvore de decisão. 

Em relação às regras para contratação 
de soluções de TI e à lei 8666 de 1993,  
julgue, como  VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

96. Em relação ao 3º processo da Gerência do 
Contrato de Solução de TI, algumas das 
atividades realizadas são: receber objeto, 
avaliar qualidade, efetuar correções e 
emitir nota fiscal, sendo que as atividades 
do GCTI-P3 envolvem o gestor do 
contrato, o fiscal técnico do contrato, o 
fiscal   requisitante do contrato e o fiscal 
administrativo do contrato.

97. O processo de análise de risco, presente 
no Planejamento da Contratação de TI, 
PCTI-P5, produz como artefato somente a 
análise de risco.

98. O parágrafo terceiro do terceiro artigo da 
seção I da  lei    n°   8666/1993 expõe que 
a licitação não será sigilosa, devendo ser 
públicos e acessíveis os atos dos seus 
procedimentos.

99. No artigo 34 da seção III dos Registros 
Cadastrais, consta que “Ao requerer 
inscrição no cadastro, ou atualização deste, 
a qualquer tempo, o interessado fornecerá 
os elementos necessários à satisfação das 
exigências do art. 27 desta Lei ”. 

100. O parágrafo 1º do artigo 116 cita, como 
elementos essenciais em um plano de 
trabalho de convênio, somente os seguintes 
itens: identificação do objeto a ser 
executado; metas a serem atingidas; etapas 
ou fases de execução; plano de aplicação 
dos recursos financeiros e cronograma de 
desembolso.
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