
    

RGO 08: 
TÉCNICO DE PROCURADORIA - 
INFORMÁTICA 

  

  

Você está recebendo o seu Caderno de Questões, 
»” contendo 60 (sessenta) Questões Objetivas de 

Múltipla Escolha, numeradas de 01 a 60, em ordem 
sequencial, e o comando para elaboração da Prova 
Discursiva. Confira a sequência numérica de seu 
Caderno de Questões antes de iniciar a resolução, 
assim como o número de páginas, comunicando, 
imediatamente, ao Fiscal de Sala, em caso de 
repetição ou ausência de questão ou página. 

  

  

As respostas das Questões Objetivas de Múltipla 
Escolha do Caderno de Questões deverão ser 
transcritas para o Cartão Resposta com caneta 
esferográfica de tinta preta fabricada em material 
transparente. 

  

  

Para cada questão da Prova Objetiva de Múltipla 
” Escolha existirão 04 (quatro) alternativas de resposta 

(A, B, Ce D), das quais apenas uma será correta, de 
acordo com o comando da questão. A marcação de 
mais de uma no Cartão Resposta anula, automatica- 
mente, a resposta da questão. 

  

A Prova Discursiva deverá ser manuscrita na Folha de 
Redação, em letra legível com caneta esferográfica de 
tinta preta fabricada em material transparente. 
A Prova Discursiva deverá respeitar o minimo de 20 
(vinte) linhas e o máximo de 30 (trinta) linhas, sob pena 
de perda na pontuação da mesma. 

  

"6 obrigatória eservira: para identificar 
pdidato, bem como:possibilitar o Exame. . 

INSTRUÇÕES ESPECIAIS 

    
GOVERNO DO MN 

ESTADO DO PARÁ 

  

  

     

  

À Folha de Redação não poderá ser assinada, 
“rubricada, nem conter, em outro local que não o 
apropriado, qualquer palavra ou marca que a identifi- 
que, sob pena de anulação da Prova Discursiva. 
Assim, a detecção de qualquer marca identificadora 
no espaço destinado à transcrição da texto definitivo 
acarretará a anulação da prova. 
  

  

O tempo máximo disponível para realização da Prova 
=» Objetiva de Múltipla Escolha e da Prova Discursiva é 

de 5h (cinco horas), já incluido o tempo destinado à 
identificação e ao preenchimento do Cartão Resposta 
eda Folha de Redação. 

  

  

|. Somente depois de decorridos 120 minutos do início 
da prova, o candidato poderá entregar o seu Caderno 
de Questões, seu Cartão Resposta e a sua Folha de 
Redação, e retirar-se da sala de prova. 
  

+ OS 3 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala 
de prova juntos. 

  

  

Será permitido ao candidato levar consigo o Cademo 
de Questões e o Gabarito desde que nos últimos 30 
(trinta) minutos antes do término da prova. 

PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DO PARA - PGE 

CONCURSO PÚBLICO C-209 

Gcasionar 8 eliminação do canididato fio presente concursa público.  



FUNDAÇÃO   

  — LÍNGUA PORTUGUESA ) 

| Leia o texto e responda o que se pede no comando das | 
  

questões. 
  

COMO SE SENTE UM ESTRANGEIRO? 

Estrangeiro é um conceito muito largo. Um sujsito que 
pode ser mil sujeitos. Eu não fui a mesma estrangeira na França 
que sou em Portugal. Assim como sei que um angolano, um 
francês ou um chinês em Portugal não se sentem da mesma 
forma que eu me sinto. Cada história é uma história, cada 
vivência é uma vivência. 

Mas certos acontecimentos, eu acredito que sejam 
comuns. Há angústia pelas quais todos passamos, há medos 
compartilhados, prazeres que todos experimentamos, dúvidas 
que nos acompanham sempre, como as malas ds rodinha e as 
saudades permanentes. 

Todos vivemos uma certa fragilidade de raizes. Para 
nossos conterrâneos somos os que foram embora, e para os que 
nos recebem seremos sempre os de fora. E como se não 
pertencêssemos verdadeiramente a nenhum dos dols lugares, 
somos estrangeiros onde vivemos e, mum dado momento, 
também somos estrangeiros no pais onde nascemos. E não é 
simples de se lidar com o sentimento que isso traz. 

Ser estrangeiro é ter sempre uma estranha sensação de 
que estão nos fazendo favor de nos deixarem permanecer na 
nossa própria casa. Trabalhamos, pagamos as contas, temos 
documentos, amores, projetos, mas mesmo assim não 
parecerem ser tão donos das nossas vidas. Nunca sabemos se 
aparecerá um Trump ou um outro absurdo qualquer. 

Por outro lado, temos a contraditória riqueza de sentir 
que vivemos duas vidas ao mesmo tempo, enquanto os demais 
vivem apenas uma. À sensação é boa e é ruim. Uma vida mais 
preenchida, dois paises, duas bases, dois ninhos. Ao mesmo 
tempo, duas ausências, duas saudades, dois vazios. 

É difícil ser estrangeiro. As dúvidas sempre pairarão a 

seu respeito, não importa quão fiável você seja. Se você tiver 
nascido no hemisfério sul, as dúvidas duplicam. Assim como 
suponho que não seja fácil ser português na França nem romeno 
na Alemanha. Estrangeiros são eternas hipóteses. Por que está 
aqui? O que quer aqui? O que veio buscar aqui? 

Contudo há dias em que o país que nos acolhe é puro 
abraço e nossas certezas dão o ar da graça. Há dias em que 
querem saber da nossa história, elogiam nosso sotaque e nossa 
coragem, fazem com que a gente se sinta bem-vindo, E talvez 
seja isso 0 que mais importa: sentir-se bem vindo. Com o resto a 

gente vailidando. 

Ser estrangeiro é viver na corda bamba dos 
sentimentos, na saga eterna dos documentos, na incerteza dos 
olhares e nas graças dos abertos que compensam todo o resto. 

E, no fundo, é boa a sensação de apresentar a música 
do Zambujo para os amigos de lá e da Liniker para os amigos 
daqui. É bom levar azeitona boa para lá e trazer palmito de açaí 
para cá. Ensinar minhas amigas brasileiras a falarem “pirosa” e 
as amigas portuguesas a falarem “periguete”. É bom presentear 
meu sogro com um livro do Gregório Duvivier e meu pai com um 
do Ricardo Araújo Pereira. É sorte beber a melhor cachaça e o 
melhor vinho. É bom carregar a alegria do samba e a emoção do 
fado no mesmo peito. 

Ser estrangeiro dói, por mais confortável que a situação 
possa ser. Não, não é fácil. Mas vale a pena. Como dizia um 
simpático senhor português que mora nas minhas prateleiras 

desde que a alma não seja pequena. Que quer passar além do 
Bojador tem de passar além da dor. Àos poucos vamos 
aprendendo. 

FONTE: MANUS, Ruth. in: Um Dia Vamos Rir de Tudo Isso, p. 181,182.   

  

  

absurdo qualquer.”, a alusão a Donald Trump, deve-se à: 
A) liberação excessiva de vistos que aviltou o mercado de 
trabalho aos estrangeiros. 
8) visionária postura do líder sobre o capital estrangeiro. 
€) política restritiva à entrada de trabalhadores estrangeiros nos 
E.U.A. 
D) simples opção estilstica já que o nome do governante poderia 
ser trocado por Angela Merkel. 

  

  

A perifrase “(...) simpático senhor português (...)" presente no 
parágrafo conclusivo identifica o escritor: 
A) Camões. 
B)Femando Pessoa. 
C) Machado de Assis. 
D) Carlos Drummond de Andrade. 

   
  

   

À sensação de pertencimento às duas culturas está assinalada 
no texio no aspecto lexical em: 
A)'Zambujo” e “Liniker”. 
B)“pirosa” e “periguete”. 
C)“cachaça” e “vinho”. 
D)“samba” e “fado”. 

   
  

A marca textual que estabelece a vantagem de ser estrangeiro 
no parágrafo 5 é dada pela estrutura: 
A)“contraditória”. 
B)“Por outro lado”. 
C)“apenas uma”. 
D) “vivemos”. 

    
  

Tm 

Alternativa que não substitui com adequação semântica “os 
dernais” na estrutura: 
“(...) vivemos duas vidas ao mesmo tempo, enquanto os demais 
vivem apenas uma.” 
A) oriundos. 
B) nativos. 
C) patrícios. 
D)alóctone. 

   
  

Sobre o excerto “Todos vivemos uma certa fragilidade de 
raízes.”, é inadequado afirmar que: 
Aja concordância da frase é ideológica. 
B)a acentuação gráfica de “raízes” deve-se a um hiato. 
C)a posposição da palavra “certa” em relação à fragilidade altera 
osentido. 
DB) o sentido denotativo de raízes identifica como pertencente à 
determinada região ou cultura. 

  

  

A reescritura do excerto só obedece à&os padrões da norma culta 
em: 
A) Não, não é fácil, mas vale a pena. 
BJÉ sorte, beber a melhor cachaça. 
C) Ensinar, amigas brasileira, a falarem pirosa. 
D)(...;jnão importa quão fiável tu seja. 
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Analise a partícula “se” e identifique a alternativa em que há falha 
na análise morfológica: 
A) “Se você tiver nascido no hemisfério sul, (...)” / (conjunção 
subordinativa condicional). 
B) Nunca sabemos se aparecerá um Trump (...)” / (conjunção 
integrante). 
C)“Como se sente um estrangeiro?” / (particula de realce). 
D) “(...) o que mais importa: sentir-se bem vindo.” / (pronome 
reflexivo). 

  

  

Aqautora apresenta uma afirmação paradoxal em: 
A)"Asensação é boa e éruim.” 
B)"Há angústia pelas quais todos passamos, (...)”. 
€C)“(...) pagamos as contas, (...)". 
D)“E sorte beber a melhor cachaça e o melhor vinho.” 

  

  

As aspas no nono parágrafo assinalam: 
A) arcaismos. 
B) palavras estrangeiras. 
C) termos de gírias. 
D) expressões de sentido irônico. 

a 

  

  

Em relação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoals - 
LGPD (Lei n.º 13.709/2018 e suas alterações), analise as 
duas questões seguintes (11 e 12) e marque a alternativa 
correta: 
  

  

  

Quanto à Responsabilidade e o Ressarcimento de Danos, 
analise os itens seguintes e marque a alternativa correta: 
|- O controlador ou o operador que, em razão do exercício de 
atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem 
dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à 
legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará- 
lo. 
ti- O juiz, no processo civil, poderá inverter o ônus da prova a 
favor do titular dos dados quando, a seu juízo, for verossimil a 
alegação, houver hipossuficiência para fins de produção de 
prova ou quando a produção de prova pelo titular resultar-lhe 
excessivamente onerosa. 
|ll- Aquele que reparar o dano ao titular não tem direito de 
regresso contra os demais responsáveis, independentemente 

de sua participação no evento danoso. 

AJApenas o item | está correto. 
BJApenas o item il está correto. 
C)Apenas os itens le ll estão corretos. 
D) Apenas os itens il e ill estão corretos. 

  

  

Público transferir a entidades privadas dados pessoais 
constantes de bases de dados a que tenha acesso, exceto: 
I- nos casos em que os dados forem acessiveis privativamente, 
observadas as disposições desta Lei; 
tl- quando houver previsão legal ou a transferência for 
respaldada em contratos, convênios ou instrumentos 
congêneres; 

    

  

Co frdacanceiaprcom be )- 
IM- na hipótese de a transferência dos dados objetivar 
exclusivamente a prevenção de fraudes e irregularidades, ou 
proteger e resguardar a segurança e a integridade do titular dos 
dados, desde que vedado o tratamento para outras finalidades; 
IV- em casos de execução descentralizada de atividade pública 
que exija a transferência, exclusivamente para esse fim 
especifico e determinado, observado o disposto na Lei n. 
12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). 

Estão corretas aperias as afirmações: 
Ale. 
B)I Ile il. 
Cj lilelV 
DL lhe lv. 

  

“Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a responsabilização 
objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela 
prática de atos contra a administração pública, nacional 
ou estrangeira.“ (Lei n.º 12.846/2013 e suas alterações). 
Com base nessa legislação, responda as questões 13 e 14 
a seguir: 
  

  

Nos termos do art. 7º, serão levados em consideração na 
aplicação das sanções: 
|-a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator. 
[I- a consumação ou não dainfração. 
lll-a situação econômica do infrator. 
iv- a cooperação da pessoa juridica para a apuração das 
infrações. 
Estão corretos: 
A)japenasositenslell. 
B)apenas ositens!|l e lil. 
C)apenas os itens Ii, Ille IV. 
D) todos os itens. 

      
  w 

Foi criado, nos termos do art. 22, no âmbito do Poder Executivo 
federal o Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, que 
reunirá e dará publicidade às sanções aplicadas pelos órgãos ou 
entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de 
todas as esferas de govemo com base nesta Lei. O CNEP 
conterá, entre outras, as seguintes informações acerca das 
sanções aplicadas: 
A)tipo de sanção. 
B)nomse, identidade e CPF dos sócios das empresas punidas. 
C) data de aplicação e data final da vigência do efeito limitador ou 
impeditivo da sanção, quando for o caso. 
D) razão social e número de inscrição da pessoa jurídica ou 
entidade no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ. 

  

Em atenção ao Programa de Integridade previsto no Decreto n. 
8.420/2018 e suas alterações, caso a pessoa jurídica apresente 
em sua defesa informações e documentos referentes à 
existência e ao funcionamento de programa de integridade, a 
comissão processante deverá examiná-lo segundo os 
parâmetros indicados no Capitulo IV, para a dosimetria das 
sanções a serem aplicadas. O programa de integridade será 

avaliado, quanto a sua existência e aplicação, de acordo com os 

seguintes parâmetros, exceto: 
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FUN: 
  

  

LEU 

A) análise periódica de riscos para realizar adaptações 
necessárias ao programa de integridade. 
B) registros contábeis que reflitam de forma completa e precisa 
as transações da pessoa jurídica. 
C) comprometimento da alta direção da pessoa Jurídica, 
incluídos os conselhos, evidenciado pelo apoio visível e 
inequívoco ao programa. 
D) padrões de conduta, código de ética, políticas e 
procedimentos de integridade, aplicáveis a alguns empregados 
e administradores, independentemente de cargo ou função 
exercidos. 

   
  

Tratando ainda do Decreto n. 8.420/2018 e suas alterações, em 
seu Capítulo | é normatizada a questão da “Responsabilização 
Administrativa”. Sobre o Processo Administrativo Disciplinar - 
PAR, analise as afirmativas a seguir e marque a alternativa 
correta: 
I- A competência para a instauração e para o julgamento do PAR 
é da autoridade máxima da entidade em face da qual foi 
praticado o ato lesivo, ou, em caso de órgão da administração 
direta, do seu Ministro de Estado. 

il- No ato de instauração do PAR, a autoridade designará 
comissão, composta por dois ou mais servidores estáveis, que 

avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará a pessoa 
jurídica para, no prazo de trinta dias, apresentar defesa escrita e 

especificar eventuais provas que pretende produzir. 
Ilt- Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas 
provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela 
comissão, a pessoa jurídica poderá apresentar alegações finais 
no prazo de dez dias, contado da data do deferimento ou da 
intimação de juntada das provas pela comissão. 

A)Apenas a afirmativa | está correta. 
B)Apenas a afirmativa Il está correta. 
C)Apenas a afirmativa Ill está correta. 
D) Todas as afirmativas estão corretas. 

e e 
  

Responda as questões 17 e 18 com base na Lei 
n.º 8.429/1992 e suas alterações que dispõe sobre as 
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 e dá outras providências. 

   
  

Em relação às disposições gerais da legislação em questão, 
apenas não é correto afirmar: 
A) Os agentes públicos de qualquer nivet ou hierarquia são 
obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato 
dos assuntos que lhe são afetos. 
B) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, 
dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral 
ressarcimento do dano. 
€) No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou 
terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu 
patrimônio. 
D) Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio 
público ou ensejar enriquecimento Hicito, caberá ao Ministério 
Público iniciar inquérito para a indisponibilidade dos bens do 
indiciado.   

(omufundacaocetap com br)— 

  

  

Em atenção às "disposições penais” apenas não se pode 
afirmar: 
A) Constitui crime a representação por ato de improbidade contra 
agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da 
denúncia desconhece o inocente. 
B)A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos 
só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença 
condenatória. 
C) A autoridade judicial ou administrativa competente poderá 
determinar o afastamento do agente público do exercício do 
cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, 
quando a medida se fizer necessária à instrução processual. 
D) Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar 
o denunciado pelos danos materiais, morais ou à imagem que 
houver provocado. 

  

  

“Quanto maior o relacionamento da empresa com a 
Administração Pública, maior o risca de corrupção (...) Nessa 
lógica, as empresas que contratam com o Poder Público 
deveriam preocupar-se em incluir, em seu programa de 
compliance, aspectos específicos relacionados à prevenção da 
corrupção, de acordo com os parâmetros da Lein. 12.846/2013 
e suas regulamentações."(Fonte: VERÍSSIMO, Carla. 
Compliance: incentivo à adoção de medidas anticorrupção. São 
Paulo: Saraiva, 2017. p.305). 
“Compliance vem do inglês to comply with, significando estar de 
acordo, cumprir com as leis e regulamentos estatais.” (Fonte: 
VERÍSSIMO, Carla. Compliance: incentivo à adoção de 
medidas anticorrupção. São Paulo: Saraiva, 2017.p.13). 
Com base nas considerações apresentadas e com fulcro no art. 
7º da Lein. 12.846/2013 e suas alterações, pode-se afirmar que 
a existência de mecanismos e procedimentos internos de 
integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades 
e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito 
da pessoa juridica serão levados em consideração: 
A)na aplicação das sanções. 
B)no inquérito penal. 
C)no efeito negativo produzido pela infração. 
D) no valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o 
órgão lesado. 

   
  

“Ao lado das normas jurídicas, porém, há outras normas que 

regulam a conduta dos homens entre si, isto é, normas sociais, e 
a ciência jurídica não é, portanto, a única disciplina dirigida ao 
conhecimento e à descrição de normas sociais. Essas outras 
normas sociais podem ser abrangidas sob a designação de 
Moral e a disciplina dirigida ao seu conhecimento e descrição 
pode ser designada como Ética."(Fonte: KELSEN, Hans. Teoria 
pura do direito. João Baptista Machado (trad.). 7. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2006. p. 86). Sobre os conceitos de ética e moral, 
analise as afirmativas seguintes e marque a alternativa correta: 
|- Existem muitas formas de moralidade, sendo que cada grupo 
social ou profissional tem sua identidade, delineada por normas 
consentidas. Ainfração destas normas gera censura ou mesmo a 
exclusão daquele grupo determinado. 
Il- Ética pode ser entendida como uma reflexão sobre 
comportamentos humanos, de uma maneira diferente do que 
fazem os psicólogos, os sociólogos, os biólogos ou outros 
estudiosos do comportamento humano. 
Hi- Os problemas teáricos da ética podem ser separados 
didaticamente em dois campos: os problemas gerais e 
fundamentais (consciência, liberdade, valor, bem, lei etc.) e os 
problemas específicos de aplicação concreta (ética profissional, 
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ética política, ética sexual, bioética etc.). Na vida real, esses 
problemas tratados de diferentes pontos de vista pelas diversas 
áreas do conhecimento humano, aparecem separadamente. 

A)Apenas a afirmativa | está correta. 
B)Apenas a afirmativa Il está correta. 
C)Apenas as afirmativas | e Il estão corretas. 
D)Apenas as afirmativas || e Ill estão corretas. 

  

   
  

Em atenção aos dispositivos previstos na Lei Estadual 
n.º 6.813/2006 e suas alterações, que dispõe sobre a 
estruturação do Quadro Permanente de Pessoal de Apoio da 
Procuradoria-Gera! do Estado e a criação de cargos em 
comissão no ambito da Procuradoria-Geral do Estado, e dá 
outras providências, julgue os itens a seguir e marque a 
altemativa correta: 
|- Fica institulda carreira de suporte às atividades da 
Procuradoria-Geral do Estado, estruturada em três níveis para 
os cargos que compõem o Quadro Permanente de Pessoal de 
Apoio da Procuradoria-Geral do Estado. 
[I- O acesso ao nível imediatamente superior na carreira dar-se-á 
através de promoção, obedecidos os critérios de antiguidade, 
merecimento e competência, alternadamente, observada a 
disponibilidade orçamentária e financeira e o cumprimento do 
interstício mínimo de cinco anos no nivel em que se encontrar O 
servidor. 
IH- Os procedimentos para a promoção serão estabelecidos por 
decreto regulamentar, observando-se os critérios de eficiência, 
frequência, organização, responsabilidade, disciplina e 
aproveitamento nos cursos de capacitação profissional. 
IV- O provimento dos cargos que compõem o Quadro 
Permanente de Pessoal de Apoio da Procuradoria-Geral do 
Estado far-se-á no nível Inicial da carrelra, mediante nomeação 
dos aprovados em concurso público de provas ou de provas e 
títulos, a ser realizado pela Secretaria Executiva de Estado de 
Administração. 
AJOsitensie ll estão corretos. 
B)jOsitensile lil estão corretos. 
C)Ositens |, lie IV estão corretos. 
D) Ositens |, llle IV estão corretos. 

   

  

  

De acordo com a Lei Estadual n. 5.810/94 e suas alterações que 
dispõe sobre o Regime Jurídico Unico dos Servidores Públicos 
Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações 
Públicas do Estado do Pará, pode-se afirmar que ao servidor 
serão concedidas as seguintes gratificações, exceto: 
A)pela prestação de serviço extraordinário. 
B) pela docência, em atividade externa profissional. 
C) pela participação em comissão, ou grupo especial de 

trabalho. 
D) pela elaboração de trabalho técnico, científico ou de utilidade 
para o serviço público. 
  

Utilize os dispositivos do Decreto n. 1.395/2021 que 
homologou o Regimento Interno da Procuradoria Geral 
do Estado para responder as questões 23, 24, 25 e 26 a 

seguir: 
  

    

  

  

Ão Núcleo de Planejamento (NUPLAN), diretamente 
subordinado ao Procurador-Geral do Estado, nos termos do art. 

23, compete:   
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|- responder pelo planejamento estratégico do órgão. 
Il- observar e fazer observar as diretrizes estabelecidas nos 
programas, planos e ações do Poder Executivo Estadual. 
[ll- assessorar o Procurador-Geral e Procuradores-Gerais 
Adjuntos em assuntos que lhe forem atribuídos, especialmente 
no planejamento e em ações relacionadas a programas e 
projetos de interesse da Procuradoria-Geral. 
IV- executar outras atribuições correlatas conferidas por lei, 
regulamento ou por designação do Procurador-Geral e 
Procuradores-Gerais Adjuntos. 
Estão corretos: 
Ajapenasositenslell. 
B) apenas os itens Il elll. 
C)apenas os itens, le Il. 
D)ositens | Il, Me IV. 

     
  (Questão) 6 

As atribuições da Central de Cálculos - CECALC serão 
desempenhadas por servidores designados para atuar na 
unidade, aos quais caberá elaborar cálculos e laudos contábeis 
solicitados e prestar os esclarecimentos necessários à área 
requisitante, observado o prazo estabelecido em norma interna 

ou aplicável ao caso concreto. Sobre o assunto, apenas não se 
pode afirmar: 
A) O Procurador-Geral não poderá lotar servidor na CECALC 
para atuar no controle e movimentação de autos judiciais 
oriundos das Procuradorias Especializadas. 
B) O Procurador-Geral do Estado poderá designar um 
Procurador do Estado ou servidor da Procuradoria-Geral do 
Estado para exercer as atribuições de chefia da CECALC. 
€) O Procurador-Geral poderá lotar servidor na CECALC para 
atuar no recebimento e controle de demandas contábeis 
oriundas de entidades da Administração Indireta do Estado. 
D) O Procurador-Geral poderá lotar servidor na CECALC para 
atuar no controle e movimentação de autos administrativos 
oriundos das Procuradorias Especializadas e outras unidades 
do órgão. 

  

Para cumprir sua finalidade institucional, a Procuradoria Geral 
conta, nos termos do art. 10, com a seguinte estrutura 

organizacional: 
| GOVERNANÇA SUPERIOR ESTRATÉGICA. 
II- ASSESSORAMENTO SUPERIOR ESTRATÉGICO. 
IH- GOVERNANÇA SUPERIOR COLEGIADA. 
IV- ASSESSORAMENTO SUPERIOR COLEGIADO. 
V- GESTÃO SUPERIOR FINALÍSTICA. 
VI- ASSESSORAMENTO À GESTÃO SUPERIOR 
FINALÍSTICA. 
VIl- GESTÃO SUPERIOR ADMINISTRATIVA. 
vVHI- ASSESSORAMENTO À GESTÃO SUPERIOR 
ADMINISTRATIVA. 
|X- GESTÃO OPERACIONAL. 

Após a análise dos itens, pode-se afirmar: 
A) Apenas os itens Il, IV e IX não fazem parte da estrutura 
organizacional da Procuradoria Geral. 
B) Apenas os itens |, II, III, Vl e Vill fazem parte da estrutura 
organizacional da Procuradoria Geral, 
C) Todos os itens fazem parte da estrutura organizacional da 
Procuradoria Geral. 
D) Os itens 1, Il, III, IV, V e VI não fazem parte da estrutura 

organizacional da Procuradoria Geral. 
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Nos termos do art. 29, o Fundo Especial da Procuradoria-Geral 
do Estado, unidade orçamentária criada pela Lei Complementar 
n.º 041, de 29 de agosto de 2002, cuja receita é composta, entre 
outras fontes, pelo montante equivalente a 10% (dez por cento) 
dos valores arrecadados pelos Procuradores do Estado a título 
de honorários advocatícios, tem por finalidade custear e realizar 
os seguintes investimentos, exceto: 
A)reaparelhamento do órgão. 
B) aquisição, reforma e readequação de imóveis, instalações 
físicas, mobiliários, equipamentos e de produtos e serviços de 
tecnologia da informação, 
C) despesa com contribuição pessoal obrigatória dos 
Procuradores do Estado. 
D) programas de qualificação profissional de seu quadro de 
pessoal. 

  

As questões 27, 28 e 29 devem ser respondidas de acordo 
com a Lei Complementar Estadual n. 41/2002 e suas 
alterações que altera a organização da Procuradoria- 
Gerai do Estado do Pará, define sua competência e 
dispõe sobre a carreira dos Procuradores do Estado do 
Pará. 

   
  

O Centro de Estudos, órgão de assessoramento e informação, 
subordinado ao Procurador-Geral do Estado, dirigido por um 
Coordenador nomeado em comissão dentre integrantes da 
carreira de Procurador do Estado ou servidores da Órgão, terá a 

seguinte competência, salvo: 
A) Editar, mensalmente, ementário de jurisprudência, de matéria 
deinteresse do Estado. 
B) Elaborar a Revista da Procuradoria-Geral do Estado e outras 
publicações de interesse do Órgão. 
C) Manter divulgação atualizada, aos Procuradores do Estado, 
sobre matérias doutrinária, legislativa e jurisprudencial. 
D) Promover a criação de uma escola autorizada pelo Ministério 
da Educação a realizar diretamente cursos de pós-graduação 
lato sensu que visem ao aprimoramento intelectual e profissional 
dos Procuradores do Estado. 

  

  

Sobre as Diretorias Administrativas previstas no art. 18, apenas 
não se pode afirmar: 
A) São órgãos de gerência diretamente subordinado ao 
Procurador-Geral do Estado. 
B) As Diretorias Administrativas, Coordenadorias e Gerências 
serão exercidas por servidores nomeados em comissão. 
C) Integram as Diretorias Administrativas as Coordenadorias 
responsáveis pelos serviços relacionados às áreas de atuação 
da atividade-meio da Procuradoria-Geral do Estado, conforme 
definido em regulamento. 
D) Tem como competência administrar as atividades 

administrativas, financeiras, orçamentárias, contábeis, de 
recursos humanos, contratos, serviços, patrimônio, 
planejamento, informática, gestão documental e demais 
atividades necessárias ao desempenho das atribuições da 
Procuradoria-Geral do Estado, na forma especificada em Lei 
Complementar.   

  

  

Conforme o estabelecido nos artigos 1º e 2º sobre a 
Procuradoria-Geral do Estado, apenas não se pode afirmar: 
A) À Procuradoria-Geral do Estado é o órgão de representação 
judicial, consultoria e assessoramento jurídico do Estado do 
Pará. 
B) Zelar pela constitucionalidade dos atos da Administração 
Pública e pela observância dos princípios constitucionais, éticos 
e morais a ela aplicáveis compete à Procuradoria-Geral do 
Estado. 
C) Compete à Procuradoria-Geral do Estado representar sobre 
inconstitucionalidade de leis, seja propondo a medida ao 
Governador do Estado ou em cumprimento de determinação 
deste. 
D) Expedir, por deliberação do Procurador-Geral, orientações 
jurídicas em questões de relevante interesse público aos órgãos 
estaduais e entidades da administração indireta, que vinculam a 
administração Pública Estadual também é competência da 
Procuradoria-Geral do Estado. 

    
De acordo com o art. 6º da Lei n.º 13.709/18 (Lei Geral de 
Proteção de Dados), as atividades de tratamento de dados 
pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes principios, 
exceto: 
A) finalidade: realização do tratamento para propósitos 
legítimos, específicos, explicitos e informados ao titular, sem 
possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível 
com essas finalidades, 
B) segurança: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e 
gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como 
sobre a integralidade de seus dados pessoais. 
C) qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, 
clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a 
necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu 
tratamento. 

D) transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, 
precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do 
tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados 
os segredos comercial e industrial. 

  

  

  

Com base nas Noções de Direito Constitucional, 
responda as questões 31 632a seguir: 
  

   
  

Analise as altemativas seguintes e marque a única dissonante 
às Noções de Direita Constitucional. 
A) São Poderes da União, independentes e harmônicos entre 
sl, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

BjAssegurar a todos o acesso à informação e resguardar o sigilo 
da fonte, quando necessário ao exercício profissional, é um dos 
direitos e garantias fundamentais. 
C) Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação 
constitui um dos objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil, 
D) A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel! dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como um 
de seus fundamentos a garantia do desenvolvimento nacional. 
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Nos termos do art. 19 da Constituição da República Federativa 
do Brasil, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios: 
|- estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, 
embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus 
representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, 
na forma da lei, a colaboração de interesse público; 
Ii-recusar fé aos documentos públicos, 
Hll- criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 
Após a análise das afirmativas, pode-se afirmar que: 
A)apenas as afirmativas ie Il estão corretas. 
B) apenas as afirmativas Ile Ill estão corretas. 
C)a afirmativa l está correta. 
D)a afirmativa Il está errada. 

  

  

Em alusão aos preceitos constitucionais sobre a Administração 
Pública, apenas não se pode afirmar: 
A) Os atos de improbidade administrativa importarão a 
suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a 
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma 
e gradação previstas em lei, com prejuizo da ação penal cabível. 
8) A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilicitos 
praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem 
prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de 
ressarcimento. 
C) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos 

de dolo ou culpa. 
D) É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies 
remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do 
serviço público. 

  

  

Sobre o impedimento do servidor ou autoridade em atuar em 
processo administrativo, conforme preceitua a Lei Ordinária 
n.º 8.972/2020 e suas alterações que regula o processo 
administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado do 
Pará, analise os itens a seguir e marque a alternativa correta: 
I- A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve 
comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de 
atuar. 
ll- A comunicação do impedimento constitui falta grave para 
efeitos disciplinares. 
Wl- É impedido de atuar em processo administrativo, sem 
prejuízo de outras hipóteses, o servidor ou autoridade que esteja 
litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou 
respectivo cônjuge ou companheiro. 
AjApenas o item | está correto. 
B)Apenas o item Il está errado. 
C)Apenas ositens je ll estão corretos, 
D) Todos os itens estão corretos. 

  (ue É5) 
A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios deve seguir aos seguintes preceitos constitucionais, 

exceto: 
A) respeito aos princípios da moralidade, publicidade e 
eficiência. 
B)obediência aos princípios de legalidade e impessoalidade.   

( www fundacaocetap.com.br )— 

C) ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante 
processo de licitação pública. 
D) realizar licitação pública que assegure igualdade de 
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam formas de pagamento, podendo modificar as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual 
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 
econômica dispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações. 

  

  

n.º 13.105/2015 (Código de Processo Civil) estabelecem o 
seguinte: 
i- A conciliação, a mediação e outros métodos de solução 
consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, 
advogados, defensores públicos e membros do Ministério 

Público, antes do início do processo judicial. 
1!- O principio da cooperação estabelece que todos os sujeitos do 
processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em 
tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 
Ut- Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins 
sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 
promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e 
a eficiência. 

iV- Aquele que de qualquer forma participa do processo deve 
comportar-se de acordo com a boa-fé. 

Após a análise dos itens, marque a única altemativa correta: 
AjOsitensle ll estão corretos. 
B) Ositens Ille IV estão errados. 
C)Apenas ositens|, Ile Ill estão corretos. 
D) Apenas os itens Il, ille IV estão corretos. 

  

  

posição de Conflitos em que for parte pessoa juridica de direito 
público. À União, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios 
poderão criar câmaras de prevenção e resolução administrativa 
de conflitos, no âmbito dos respectivos órgãos da Advocacia 
Pública, onde houver, com competência para realizar algumas 
atividades, exceto: 
A) se houver consenso entre as partes, reduzir o acordo a termo 
que constituirá título executivo judicial. 
B) dirimir confitos entre órgãos e entidades da administração 
pública. 
€) promover, quando couber, a celebração de termo de 
ajustamento de conduta. 
D) avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de 
conflitos, por meio de composição, no caso de controvérsia entre 
particular e pessoa jurídica de direito público. 

  Questão (38) 

Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 
sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou 
direitos. Sobre o assunto, leia as alternativas a seguir e marque a 
única em dissonância ao texto constitucional: 
A) O imposto sobre transmissão causa mortis e doação 
relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao 

Estado da transmissão ou da doação do bem, ou ao Distrito 
Federal. 
B) Relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao 
Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver 

domicílio o doador, ou ao Distrito Federal. 
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C) Terá competência para sua instituição regulada por lei 
complementar se o doador tiver domicilio ou residência no 
exterior. 
D) Se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou 
teve o seu inventário processado no exterior, a competência para 
sua instituição será regulada por lei complementar. 

   
  

Nos termos do art. 159 da Constituição da República Federativa 
do Brasil, a União entregará do produto da arrecadação dos 
impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre 
produtos industrializados, 49% (quarenta e nove por cento), na 
seguinte forma, exceto: 
A) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de 
Participação dos Estados e do Distrito Federal. 
B) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de 
Participação dos Municípios. 
C) três por cento, para aplicação em programas de 
financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter 
regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvi- 
mento, ficando assegurada à Amazônia a metade dos recursos 
destinados à Região, na forma que a lei estabelecer. 
D) um por cento ao Fundo de Participação dos Municípios, que 
será entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de 
cada ano. 

      
  (Questão) 4) 

Leia as assertivas sobre direitos humanos e marque a alternativa 
correta de acordo com o texto constitucional. 
|- À República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 
internacionais pelo principio da prevalência dos direitos 
humanos. 
- Os tratados e convenções intemacionais sobre direitos 
humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso 
Nacional, em dois tumos, por três quintos dos votos dos 
respectivos membros, serão equivalentes às leis ordinárias. 
lll- Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o 
Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o 
cumprimento de obrigações decorrentes de tratados 
internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, 
poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em 
qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de 

deslocamento de competência para a Justiça Estadual. 

AJA assertiva l está correta. 
BjA assertiva Il está correta. 
C)Aassertiva HI está correta. 
D)Apenas as assertivas Ii e ill estão corretas. 

  

E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | ——————— 

    

  

Em um sistema computacional, existe uma memária pequena, 
volátil e de maior velocidade de acesso pelo processador que é 
usada para guardar dados mais importantes e qua sejam usados 
mais frequentemente pelos programas e até mesmo pelo 
sistema operacional para melhorar o desempenho do sistema. 
Esta memória é a memória: 
AJRAM. 
BJROM. 
C)cache 
D)secundária.   

   
  

A tecnologia que permite que alguns periféricos acessem 
diretamente a memória RAM sem interferência ou ocupação da 
unidade central de processamento chama-se: 
AjSCSI. 
BJDMA. 
C)SATA. 
D) Threads. 

   
  

O número 01100100, escrito em base binária, é equivalente em 
base decimal à: 
A) 100. 
B) 110. 
€)1100. 
D) 1110. 

       
Mm 

O número 111010, escrito em base binária, é equivalente em 

  

base hexadecimal à: 

  

  

permitem repor estes em caso de uma falha ou ataque. Existem 
vários métodos para fazer backup, de forma mais rápida ou 
segura, dependendo da necessidade do usuário. Com relação 
aos tipos de backup, analise as afirmativas a seguir e marque a 
altemativa correta. 
I- Para fazermos um backup diferencial, é necessário em algum 
momento ter feito um backup completo dos dados ou sistemas a 
serem copiados. 
II- O backup incremental é o backup mais lento em relação aos 
backups diferencias ou completos, 
AjJAmbas as afirmativas estão corretas. 
B) Somente a afirmativa | está correta. 
C) Somente a afirmativa Il está correta. 
D) Nenhuma das afirmativas está correta. 

  

  

S printf (" Digite o primeiro numero : 

6 scanf ("Xd", & nl); 

7 printf (” Digite o segundo numero 

8 scanf ("XdS”, & n2 ) 

9 ego ("O resultado e Xd + Xd = Xdinº, nl, n2,nl+n); 
10 

“33 

= 

(*) fonte do programa retirado de https:/Awww.sbm.org.br/ 
coloquio-centro-veste-4/wp-content/uploads/sites/2/2016/01/ 
nocoes programacao.pdf acessado em 01/09/2021. 

AJAs variáveis n1 e n2, obrigatoriamente, estão em um intervalo 
pertencente ao conjunto dos números naturais. 
B) As variáveis n1 e n2, obrigatoriamente, estão em um intervato 
pertencente ao conjunto dos números inteiros. 
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C) As variáveis n1 e n2 podem pertencer a qualquer número 
pertencente ao conjunto dos números reais. 
D) As variáveis nÍ e n2 podem pertencer a qualquer número 
pertencente 20 conjunto dos números irracionais. 

   
  

Sobre rede padrão Gigabit Ethernet, analise as afirmativas a 

seguir e marque a alternativa correta: 

| Define velocidades de 1000Mbps, todavia exclusivamente 

para cabos de fibra ótica. 
Il- Apesar de manter o nome Ethernet, o quadro (frame) definido 

pelo padrão original 802.3 fot profundamente modificado para o 
novo padrão Gigabit. 

AjJAmbas as afirmativas estão corretas. 
B) Somente a afirmativa | está correta. 
C) Somente a afirmativa !l está correta. 
D) Nenhuma das afirmativas está correta. 

     
  1 (48, 

O processo de modelagem a partir do qual se aplicam regras a 

todas as tabelas do banco de dados com o objetivo de evitar 

falhas no projeto, como redundância de dados e mistura de 

diferentes assuntos em uma mesma tabela, é chamado de: 

AJindexação. 
B) hierarquização. 
C)dicionarização. 
D) normalização. 

   
  

Forma gráfica que mapeia o fluxo de informações para qualquer 

processo ou sistema. Utiliza símbolos definidos, como 

retângulos, círculos e flechas, além de rótulos de textos breves, 

para mostrar entradas e saídas de dados, pontos de 

armazenamento e as rotas entre cada destino. Esta definição 

refere-se a: 
AJDFD. 

  

    

  

Dentro de um sistema de gerenciamento de banco de dados 

(SGBD), as transações são definidas como processo e 

englobam vários passos em uma única operação, além de levar 

o banco de dados de um estado coerente para outro igualmente 

coerente. Para que isso ocorra, deve ser garantido que uma 

transação execute por inteiro ou não execute. Este conceito está 

relacionado a(à): 
A) atomicidade. 
B) isolamento. 
C) velocidade. 
D) durabilidade. 

    

  

   
  ( 

Considere um sistema de gerenciamento de banco de dados 

(SGBD) que utiliza a linguagem SQL como interface e que, em 

uma tabela chamada empregados, tem um campo tipo numérico 

denominado valor salario bruto que identifica o valor do salário 

bruto em reais de cada funcionário (cada funcionário tem um 

único registro nesta tabela). Qual comando SQL deve ser usado 

para contar quantos funcionários tem satário bruto acima de 

2000 reais?   

WA: com.br 

A) sum (*) from empregados where empregados.valor . 
salario bruto> 2000; 
B) sum(empregados.valor salario bruto) where 
empregados.valor salario, bruto> 2000; 
C) count(*) ffom empregados where empregados.valor 
salario bruto> 2000; 
D) count(*) from empregados.valor, salario bruto> 2000 where 
empregados; 

     
Considere um sistema de gerenciamento de banco de dados 
(SGBD) que utiliza a linguagem SQL como interface. Uma tabela 
AGTESTE foi criada neste momento e povoada conforme 
sequência de comandos a seguir: 

CREATE TABLE agteste 

( 
codprod char(8), 
modulo float(2), 
rua float(2), 
numero float(2), 
aptoTficat(2) 

INSERT INTO agteste VALUES (43/2/3029; 
INSERT INTO agteste VALUES (45/4/3403), 
INSERTINTO agteste VALUES ('57'14',3/04), 
INSERT INTO agteste VALUES (6477/30/29; 
COMMIT; 

Em seguida, o seguinte comando SQL foi executado: 

select DISTINCT(apto) from agteste; 

Quantos linhas mostrará esta consulta? 

Aj1. 
B)2. 
C)3. 

  

  

Com relação aos conceitos de chave primária e chave 

estrangeiras, analise as afirmativas a seguir e marque em 

seguida a altemativa correta. 
|- Tanto a chave primária como a chave estrangeira podem ser 

nulas em uma tabela. 
il- A chave primária é única em uma tabela, mas podemos ter 
mais de uma chave estrangeira por tabela. 

A)Ambas as afirmativas estão corretas. 
B) Somente a afirmativa | está correta. 
C) Somente a afirmativa Il está correta. 
D) Nenhuma das afirmativas está correta. 

  

  

A versão mais recente em uso do protocolo !P é o IPV6. Qual o 
tamanho de um endereço IPV6? 
AJ4 octetos (4 blocos de 8 bits). 
B) 8 duo-octetos (8 blocos de 16 bits). 
C)8 octetos (8 blocos de 8 bits). 
D)4 duo-octetos (4 blocos de 16 bits). 

Em uma rede IPv4, a máscara de sub-rede é 255.255.254.0. 
Quantos hosts são possíveis nesta mesma sub-rede? 
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  FUNDAÇÃO 

A)510 hosts. 
B)512hosts. 
C)256 hosts. 
D)254 hosts. 

  

      
ad 

Em uma rede IPv4, a máscara de sub-rede é 255.255.252.0, tem 
como gateway o dispositivo cuja interface LAN está no IP 
192.168.0.254. Qual endereço de broadcast desta sub-rede? 
A) 192.168.0.255 
B) 192.168.1.255 
C) 192.168.2.255 
D) 192.168.3.255 

  

  

  

Qual denominação é dada ao conjunto de exigências, recursos, 
objetivos e utilidades que um software precisa cumprir, de 
acordo com as necessidades da empresa e dos usuários”? 
A)Requisitos de software. 
B) Ciclo de vida do sistema. 
C) Viabilidade do projeto de software. 
D) Teste de software. 

  

  

É um repositório central de informações, normalmente no 
ambiente de uma corporação, que podem ser analisadas para 
tomar decisões mais adequadas e cujos dados provêm de 
sistemas transacionais, bancos de dados relacionais e de outras 
fontes com uma cadência regular. À definição dada a sentença 
anterior caracteriza um: 
A) sistema de Business Intelligence. 
B) Big Data. 
€) Data Warehouse. 
D) banco de dados transacional. 

  

  

Sobre gestão de projetos, analise as afirmativas a seguir e 
marque a alternativa correta. 
|- O documento formal que autoriza O início do projeto é a EAP 
(Estrutura Analítica do Projeto). 
It- A EAP, com intuito de facilitar o gerenciamento do escopo do 
projeto, deve conter trabalhos ou pacotes de trabalhos não 
previstos na declaração do escopo do projeto. 
AJ Ambas as afirmativas estão corretas. 
B) Somente a afirmativa | está correta. 
C) Somente a afirmativa | está correta. 
D) Nenhuma das afirmativas está correta. 

   
( 

Qual das alterativas seguintes não é uma boa prática que deva 
ser usada na elaboração da EAP (Estrutura Analítica do 
Projeto)? 
A) Nenhum elemento filho pode ter mais de um pai. 
B) A soma dos trabalhos dos elementos “filhos” deve ser igual a 
100% do trabalho apresentado pelo elemento “pai”, 
€) O desmembramento não pode ser demasiado para que o 
custo de controle seja positivo em relação ao detalhamento. 
D) Um elemento pai pode ter apenas um elemento filho, 
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( Leia, com atenção, o texto: ) 

Você, como responsável pelo setor de TI de um órgão público, precisa estar atento à documentação da rede, logo o conhecimento 
dos modelos em camadas de redes é fundamental para que seu documento seja tecnicamente preciso. 
Os modelos em camada de redes de computadores surgiram para facilitar a interconexão de redes e tornar mais simples o 
desenvolvimento de hardware e software para este fim. 

Dois modelos em camada se destacam. O modelo OSI da 180 e o modelo TCP/IP. 
  

Tendo como base estes dois modelos, elabore um texto dissertativo, de 20 (vinte) a 30 (trinta) IInhas, sobre cada um 

deles. O texto deve conter: (i) aspectos gerais de cada modelo e sua aplicabilidade, (ii) quantas e quals camadas cada 

modelo possui e (iii) pontos críticos de cada um dos modelos. 
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