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• Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a 
que cada um deles esteja vinculado, marque, na Folha de Respostas, para cada item: o campo designado com o código C, caso 
julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A ausência de marcação ou a 
marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a 
Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas provas objetivas. 

• Nos itens que avaliarem conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação, a menos que seja explicitamente 
informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de 
proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados. 

• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas 
poderão ser utilizados para rascunho. 

 

 PROVAS OBJETIVAS  
 

-- CONHECIMENTOS BÁSICOS -- 

Texto CB1A1 

  A governabilidade refere-se à capacidade política de 
governar, que deriva da relação de legitimidade do Estado e do 
seu governo com a sociedade. Está presente quando a população 
legitima o exercício do poder pelo Estado. A legitimidade, nesse 
contexto, deve ser entendida como a aceitação do poder do 
governo ou do Estado pela sociedade. 
  Nesse sentido, os cidadãos e a cidadania organizada são a 
fonte ou a origem principal da governabilidade, ou seja, é a partir 
deles (e de sua capacidade de articulação em partidos, 
associações e demais instituições representativas) que surgem e 
se desenvolvem as condições para a governabilidade plena. 
  Vinculada à dimensão estatal, governabilidade diz respeito 
às condições sistêmicas e institucionais sob as quais se dá o 
exercício do poder, tais como as características do sistema 
político, a forma de governo, as relações entre os poderes, o 
sistema de intermediação de interesses. Representa, assim, um 
conjunto de atributos essenciais ao exercício do governo, sem os 
quais nenhum poder pode ser exercido. 
  Há três dimensões inerentes ao conceito de 
governabilidade: capacidade do governo de identificar problemas 
críticos e de formular políticas adequadas ao enfrentamento 
desses problemas, capacidade de mobilizar meios e recursos 
necessários à execução e à implantação das políticas públicas e 
capacidade de liderança do Estado, sem a qual as decisões se 
tornam ineficientes. A governabilidade, então, significa que o 
governo deve tomar decisões amparadas em um processo que 
inclua a participação dos diversos setores da sociedade, dos 
poderes constituídos, das instituições públicas e privadas e dos 
segmentos representativos da sociedade, para garantir que as 
escolhas atendam aos anseios da sociedade e contem com seu 
apoio na implementação de programas e projetos e na 
fiscalização dos serviços públicos. 
  Sob esse enfoque, significa a participação dos diversos 
setores da sociedade nos processos decisórios que dizem respeito 
às ações do poder público, uma vez que incorpora a articulação 
do aparelho estatal ao sistema político de uma sociedade, 
ampliando o leque possível e indispensável à legitimidade e ao 
suporte das ações governamentais em busca de sua eficácia. 
  Em resumo, governabilidade refere-se às condições do 
ambiente político em que se efetivam ou se devem efetivar as 
ações da administração, à base de legitimidade dos governos, à 
credibilidade e à imagem públicas da burocracia. Desse modo, o 
desafio da governabilidade consiste em conciliar os muitos 
interesses desses atores (na maioria, divergentes) e reuni-los em 
um objetivo comum (ou em vários objetivos comuns) a ser 
perseguido por todos. Assim, a capacidade de articular-se em 
alianças políticas e pactos sociais constitui-se em fator crítico 
para a viabilização dos objetivos do Estado. Essa tentativa de 
articulação que a governabilidade procura é uma forma de 
intermediação de interesses. 

Thiago Antunes da Silva. 
Conceitos e evolução da administração pública: o desenvolvimento do papel administrativo, 2017. 

Internet: <www.online.unisc.br> (com adaptações). 

 

Acerca das ideias do texto CB1A1, julgue os itens que 
se seguem. 

1 O texto é uma descrição dos aspectos relacionados 
à capacidade política de governar o Estado com mão forte. 

2 De acordo com o texto, os cidadãos e a cidadania 
organizada, na forma de partidos políticos, associações 
e demais agrupamentos representativos da sociedade, são 
a origem da governabilidade. 

3 A governabilidade relaciona-se com a legitimidade, ou seja, 
se os governos não forem legitimados, não haverá condições 
necessárias para governar. 

4 A governabilidade pressupõe que o cidadão seja pleno 
detentor de direitos, sem as obrigações que lhes são 
inerentes, pois o cidadão se encontra em condições 
de desigualdade com o Estado. 

5 Depreende-se do texto que a governabilidade está atrelada 
à capacidade administrativa e financeira do Estado, na busca 
por satisfazer os interesses mercadológicos em detrimento 
dos interesses da coletividade. 

Espaço livre 
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No que concerne aos aspectos linguísticos do texto CB1A1, 
julgue os próximos itens. 

6 No primeiro período do primeiro parágrafo, o pronome 
“que” retoma a expressão “capacidade política de governar”. 

7 No segundo período do primeiro parágrafo, a forma verbal 
“Está” apresenta sujeito oculto, cujo referente 
é “legitimidade”, no período imediatamente anterior. 

8 A correção gramatical do texto seria preservada caso o termo 
“públicas” (primeiro período do último parágrafo) estivesse 
flexionado no singular, da seguinte forma: pública. 

9 É redundante o uso da expressão “a cidadania organizada”, 
no segundo parágrafo, uma vez que tal termo é abrangido 
pelo conceito de “cidadãos”. 

10 As formas verbais “Vinculada” (primeiro período do terceiro 
parágrafo) e “Representa” (segundo período do terceiro 
parágrafo) têm como sujeito o mesmo elemento textual: 
“dimensão” (primeiro período do terceiro parágrafo). 

11 A correção gramatical e a coerência do texto seriam 
preservadas caso a expressão “os quais” (último período do 
terceiro parágrafo) fosse substituída pela forma o que, em 
referência a “conjunto” (último período do terceiro 
parágrafo). 

12 No primeiro período do quarto parágrafo, a expressão 
“a qual” foi empregada para tornar menos ambígua 
a estrutura do período, haja vista que essa expressão retoma 
apenas “capacidade de liderança do Estado”, e não as três 
dimensões apresentadas. 

13 No quarto parágrafo do texto, o período “A governabilidade, 
então, significa que o governo deve tomar decisões 
amparadas em um processo que inclua a participação dos 
diversos setores da sociedade” poderia ser reescrito da 
seguinte forma, o que manteria a correção gramatical e os 
sentidos textuais: A governabilidade, assim, significa que o 

governo tomará decisões respaldadas em um processo 

que prescinda da participação dos diversos setores da 

sociedade. 
14 No primeiro período do último parágrafo, estariam 

prejudicadas a correção gramatical e a coerência textual caso 
a expressão “se devem efetivar” fosse reescrita como 
deve-se efetivarem. 

  Cinco grupos de trabalho, G1 a G5, reúnem-se 
periodicamente de acordo com o seguinte calendário: 

Calendário de reuniões 
3/3 18/3 29/3 
4/5 19/5 27/5 

  Os grupos podem utilizar as salas conforme a figura 
seguinte: 

 

  A distribuição dos cinco grupos em cinco salas obedece à 
regra a seguir. 

“Se o grupo Gi ocupa a sala Sj, então, o grupo Gi+1 ocupará a sala 
Sj+1”. 

  Além disso, há a regra de que, se o dia marcado para a 
reunião cair em uma segunda-feira, o grupo G1 ocupará a sala S2; 
se cair na terça-feira, o grupo G1 ocupará a sala S3; e assim 
sucessivamente. 

Com base nessa situação hipotética e considerando que o dia 3 de 
março irá cair em uma quinta-feira e o dia 4 de maio irá cair em 
uma quarta-feira bem como que as reuniões não acontecem aos 
fins de semana, julgue os itens subsequentes. 

15 O Grupo G2 

ocupará a sala S6 na reunião do dia 18 de março. 

16 O Grupo G4 

ocupará a sala S8 na reunião do dia 19 de maio. 
17 A probabilidade de se escolher, de forma aleatória, 

um determinado conjunto de cinco salas entre as nove salas 
possíveis é superior a 1/180. 

18 A sala S10 não será ocupada nenhuma vez durante 
as reuniões do mês de maio. 

Considerando os conectivos lógicos usuais, que as letras 
maiúsculas representam proposições lógicas e que o símbolo ~ 
representa a negação de uma proposição, julgue os itens 
subsecutivos. 

19 A sentença “O monte Roraima e o monte Caburaí são 
exemplos de formações geológicas decorrentes de 
movimentações de placas tectônicas ocorridas há centenas de 
milhões de anos” pode ser representada corretamente pela 
proposição lógica R → (P ˄ Q). 

20 A expressão (A ˅ B) → C é equivalente à expressão 
(~A ˄ ~B) ˅ C. 

No que se refere à exploração, conquista, ocupação e colonização 
de Roraima, julgue os itens a seguir. 

21 A ocupação do atual estado de Roraima remonta ao processo 
de colonização da Amazônia pelos portugueses no 
século XVIII, os quais dominaram territórios para a Coroa 
Portuguesa por meio do rio Amazonas e dos seus afluentes, 
rios Negro e Branco. 

22 Do período colonial até o início do século XX, ocorreram 
disputas entre Brasil e Espanha pela definição das fronteiras 
do território de Roraima nos seus limites com as ex-colônias 
espanholas da Venezuela, Guiana e Suriname. 

23 O Forte Príncipe da Beira, localizado na confluência dos rios 
Negro e Branco, foi a fortaleza militar portuguesa que 
garantiu a posse do território de Roraima para a Coroa 
Portuguesa e, posteriormente, para o Brasil Império. 

  De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), o Produto Interno Bruto (PIB) 
de Roraima atingiu o valor de R$ 16 bilhões em 2020 e variação 
em volume de 0,1% em relação a 2019. Depois de Mato Grosso 
do Sul — com 0,2% —, o estado teve a segunda maior variação 
em volume entre as 27 unidades da federação. O PIB caiu em 
24 das 27 unidades da federação em 2020, o ano inicial da 
pandemia de covid-19. Mato Grosso foi o único a mostrar 
estabilidade 0% no índice. 

 Internet: <portal.rr.gov.br> (com adaptações). 

Considerando as ideias do fragmento de texto precedente, julgue 
os itens relativos a setores produtivos de Roraima. 
24 A administração pública é a principal atividade econômica 

em estados pequenos do Brasil, como Roraima, e, apesar da 
sua queda no que se refere à participação no PIB do estado 
em questão, ela continua atuando como expressiva geradora 
de empregos. 

25 O agronegócio é um dos setores importantes da atividade 
produtiva em Roraima, com destaque para a produção de 
grãos e a pecuária. 

26 O setor de comércio e de serviços em Roraima seguiu a 
tendência da maioria dos estados brasileiros, ou seja, o PIB 
do setor apresentou queda expressiva no período 2010–2020. 
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Com base nas disposições constitucionais a respeito da 

responsabilidade do presidente da República, julgue os itens 

a seguir. 

27 É crime de responsabilidade ato do presidente da República 

que atente contra o cumprimento de decisão judicial. 

28 Nos casos de crimes de responsabilidade, admitida a 

acusação contra o presidente da República, por dois terços da 

Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento 

perante o Supremo Tribunal Federal. 

29 A Constituição Federal de 1988 estabelece as normas de 

processo e de julgamento dos crimes de responsabilidade 

imputáveis ao presidente da República. 

Julgue os itens seguintes a respeito da organização 

político-administrativa do Estado. 

30 Cabe aos estados explorar diretamente, ou mediante 

concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma 

da lei. 

31 Compete concorrentemente à União, aos estados e ao 

Distrito Federal legislar sobre trânsito e transporte. 

32 Compete privativamente à União legislar sobre a 

organização do sistema nacional de emprego e as condições 

para o exercício de profissões. 

33 Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar 

sobre questões específicas relacionadas a registros públicos. 

Com base nas disposições constitucionais a respeito da 

administração pública e dos servidores públicos, julgue os itens 

que se seguem. 

34 Em qualquer caso que exija o afastamento do servidor 

público para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de 

serviço será contado para todos os efeitos legais, inclusive 

para a promoção por merecimento. 

35 A União, os estados e o Distrito Federal manterão escolas de 

governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores 

públicos, sendo a participação nesses cursos um dos 

requisitos para a promoção na carreira. 

36 A Constituição Federal de 1988 veda a possibilidade de que 

os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder 

Judiciário sejam superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 

37 A proibição de acumular, de forma remunerada, cargos, 

funções ou empregos públicos abrange empresas públicas e 

sociedades de economia mista, mas não suas subsidiárias. 

38 As vantagens vinculadas ao exercício de função de confiança 

devem ser incorporadas à remuneração do cargo efetivo. 

À luz da jurisprudência do STF, julgue os itens a seguir. 

39 A exigência constitucional, quanto à necessidade de prévia 
licitação para a prestação de serviços públicos, não é regra 
absoluta e inflexível, pois o legislador ordinário tem ampla 
liberdade para estabelecer o regramento aplicável ao dever 
de licitar. 

40 Configura-se nepotismo a nomeação de parente colateral de 
terceiro grau da autoridade nomeante para o exercício de 
cargo de direção. 

41 A administração pode revogar seus próprios atos quando 
observar que eles possuem vícios que os tornem ilegais. 

42 É constitucional a fixação de critério de desempate em 
concursos públicos que favoreça candidatos que pertencem 
ao serviço público de um determinado ente federativo. 

43 A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) impõe que 
o servidor admitido sem concurso público antes da 
promulgação da Constituição Federal de 1988 esteja em 
exercício no cargo, ainda que em ente público diverso, há, no 
mínimo, três anos. 

44 Admite-se a delegação de poder de polícia administrativa, 
instituída por lei, a pessoas jurídicas de direito privado que 
integrem a administração pública indireta, cujo capital social 
seja majoritariamente público, e prestem exclusivamente 
serviço público de atuação própria do Estado e em regime 
não concorrencial. 

Julgue o próximo item de acordo com a Lei n.º 13.019/2014 e 
suas alterações. 

45 Todas as reuniões, deliberações e votações que vierem a 
ocorrer nas organizações da sociedade civil poderão ser 
virtuais. 

Julgue o item seguinte de acordo com a Lei estadual 
n.º 498/2005. 

46 Desde que não se trate de competência privativa e que uma 
lei ou a Constituição Estadual autorizem, os secretários de 
Estado poderão delegar suas competências a agentes que 
estejam sob sua jurisdição. 

Conforme a Lei estadual n.º 499/2005 e a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, julgue o item a seguir. 

47 Compete às assessorias das secretarias de Estado opinar 
sobre dúvidas que venham a surgir quanto à execução de 
contratos administrativos. 

Acerca da Lei estadual n.º 1.626/2022, julgue o próximo item. 

48 Apenas será devido adicional de qualificação ao Analista de 
Planejamento e Orçamento, quanto a curso de graduação que 
constituir requisito para ingresso no cargo de provimento 
efetivo, quando se tratar da segunda graduação. 

Com relação à Lei Complementar estadual n.º 53/2001, julgue os 
itens que se seguem. 

49 A duração máxima da jornada de trabalho do servidor é de 
quarenta e quatro horas semanais. 

50 Na hipótese de reversão, o servidor voltará a desempenhar a 
atividade no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua 
transformação. 
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-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS -- 

No que se refere a governo eletrônico, cujo objetivo é prover 

informações e serviços para as pessoas, julgue os itens a seguir. 

51 A dificuldade de a administração pública viabilizar soluções 

para problemas sociais diversos é um fator que justifica a 

abertura da participação social, a formação de coalizações 

com segmentos da sociedade e(ou) o estabelecimento de 

parcerias que culminem na implantação de políticas que 

atendam às demandas públicas. 

52 As finalidades do eGOV incluem garantir a 

confidencialidade das ações governamentais. 

53 A transparência, referente à possibilidade de acesso do 

cidadão a informações governamentais, é elemento essencial 

para o controle do aparelho do Estado pela sociedade. 

A participação da população nas decisões governamentais, 

traduzidas nas políticas públicas, é fundamental para a devida 

consolidação da democracia, a transparência, a cidadania e o 

controle social. Acerca desse tema, julgue os itens que se 

seguem. 

54 A gestão por resultados preconiza na provisão de serviços 

públicos o controle ex ante. 

55 O Programa Auxílio Brasil, que se caracteriza pelo 

pagamento de uma bolsa mensal (renda mínima), é um 

programa federal de transferência direta de renda que integra 

benefícios de assistência social, saúde, educação e emprego, 

destinado às famílias em situação de pobreza e de extrema 

pobreza. Logo, de acordo com a classificação da tipologia de 

Theodore Lowi, trata-se de uma política distributiva. 

No que se refere ao planejamento estratégico, à formulação e à 

avaliação de programas bem como às formas de análise baseadas 

nas relações custo-benefício e custo-efetividade, julgue os itens 

subsequentes. 

56 O planejamento estratégico possui extensão temporal de 

longo prazo e é micro-orientado, com o objetivo de abordar 

detalhes relativos a tarefas. 

57 O monitoramento é utilizado unicamente na etapa de 

formulação de políticas públicas. 

58 A formulação de políticas públicas deve ser compreendida 

como o processo por meio do qual os governos traduzem 

seus propósitos em programas e ações, os quais produzirão 

as mudanças ou os resultados desejados no mundo real. 

59 A fase de implementação da política pública caracteriza-se 

pelo levantamento de alternativas de soluções para o 

problema público identificado. 

60 A análise custo-efetividade de políticas sociais baseia-se no 

levantamento de um indicador determinado pela relação 

entre os valores aplicados e o número de pessoas atendidas, 

sem considerar os benefícios gerados pelo programa. 

61 Avaliar uma política pública pressupõe que exista definição 

prévia de critérios e padrões, monitorados por intermédio de 

indicadores. Logo, a avaliação ex ante é realizada com o 

intuito de verificar a viabilidade do programa ou do projeto e 

ocorre em momento anterior ao início deste. 

Relativamente ao orçamento público, julgue os itens que se 

seguem. 

62 A visão do orçamento público como uma lei que fixa a 

despesa e estima a receita é própria do orçamento programa. 

63 A existência de vários orçamentos autônomos, como o 

orçamento fiscal e o da seguridade social, viola o princípio 

da totalidade orçamentária. 

64 O processo legislativo orçamentário inicia-se com a recepção 

pelo Legislativo da proposta orçamentária elaborada pelo 

Executivo. 

65 Da elaboração de uma proposta orçamentária à avaliação dos 

resultados obtidos com a execução orçamentária, pode 

decorrer mais de dois exercícios orçamentários. 

Com relação ao orçamento público no Brasil, julgue os itens 

seguintes. 

66 A estrutura programática do orçamento reflete-se na 

estruturação da despesa em programas compostos por ações 

voltadas à solução de um problema ou atendimento de uma 

necessidade social. 

67 O plano plurianual é o instrumento de planejamento que 

estabelece, de forma unificada em nível nacional, diretrizes, 

objetivos e metas para um período de quatro anos. 

68 O conteúdo da lei de diretrizes orçamentárias está previsto na 

Constituição Federal de 1988 e na Lei Complementar 

n.º 101/2000. 

69 Apesar de vedada a inserção na lei orçamentária 

anual (LOA) de qualquer dispositivo que não seja a previsão 

da receita e a fixação da despesa, é permitido que haja, na 

LOA, autorização para a abertura de créditos suplementares. 

No que se refere às receitas e despesas públicas, julgue os itens 

subsequentes. 

70 Receita orçamentária é toda receita que tenha sido prevista 

na lei orçamentária anual. 

71 A previsão da receita pública é um dos estágios da etapa de 

execução da receita orçamentária. 

72 A nota de empenho é documento indispensável à 

formalização do empenho, que é o primeiro estágio da 

despesa orçamentária. 

73 Despesa orçamentária pública é o conjunto de dispêndios 

realizados com vistas à prestação de serviços públicos à 

sociedade, e sua realização independe de autorização 

legislativa. 

Julgue os próximos itens com relação aos conceitos de big data. 

74 Big data somente se aplica a dados não estruturados. 

75 Variedade, em big data, refere-se à quantidade de fontes que 

geram os dados com potencial de serem altamente 

desestruturados. 

76 Big data envolve o uso de diversos tipos de conceitos e 

tecnologias, como computação nas nuvens, virtualização, 

Internet, estatística, infraestrutura, armazenamento, 

processamento, governança e gestão de projetos. 
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Com base nos conceitos de dados estruturados e não estruturados, 

de análise exploratória de dados e de dados abertos, julgue os 

itens seguintes. 

77 Dados de redes sociais são exemplos de dados não 

estruturados. 

78 A coleta de dados a partir de arquivos em formato PDF é 
possível, mesmo que este não possa ser editado. Para isso, a 

ferramenta de extração de dados deve realizar a conversão do 
arquivo PDF para outro formato que permita edição. 

79 A análise exploratória de dados é usada principalmente para 
identificar características da base de dados estudada, e 

determina se as técnicas estatísticas aplicadas na análise 
desses dados são adequadas. 

No que se refere às características de um banco de dados 

relacional, julgue os itens que se seguem. 

80 No modelo relacional, as estruturas de dados lógicas não são 

separadas das estruturas de armazenamento físico, o que 
significa que os administradores de banco de dados não 
podem gerenciar o armazenamento de dados físicos sem 

afetar o acesso a esses dados como uma estrutura lógica. 

81 Atomicidade, uma das propriedades cruciais em transações 
de banco de dados relacional, é a chave para manter os dados 

precisos no banco de dados e garantir que eles estejam em 
conformidade com regras, regulamentos e políticas da 

empresa. 

82 Em contraste com os modelos relacionais, os modelos 
dimensionais, ou modelos de dados dimensionais kimball — 

modelos de dados baseados na técnica desenvolvida por 
Ralph Kimball —, são estruturas normalizadas projetadas 
para recuperar dados de um data warehouse. 

83 Visões podem ser usadas para definir relações no esquema 
externo que exibem para os aplicativos as alterações feitas no 
esquema conceitual do banco de dados. 

Com pertinência à linguagem SQL, julgue o item abaixo. 

84 Considere-se o seguinte script SQL. 
 
select report_code, year, month, day, 
wind_speed, 
case 
  when wind_speed>= 40 then ‘HIGH’ 
  when wind_speed>= 30 then ‘MODERATE’ 
else ‘LOW’ 
end as wind_severity 
from station_data 

 

O resultado da execução do script resultará em erro, pois, 

caso haja, na tabela station_data, algum registro no 

campo wind_speed com valor superior a 40, não será 

possível predizer se o valor da variável wind_severity 

será igual a ‘HIGH’. 

A respeito de banco de dados, julgue os próximos itens. 

85 Em um comando SELECT, a cláusula WHERE define que o 

resultado da consulta é o produto cartesiano das tabelas 
envolvidas. 

86 Elasticsearch é uma ferramenta baseada em SQL que, ao ser 
instalada no servidor de uma organização, recupera 
informações de diversos tipos de bancos de dados. 

87 Em SQL, o comando DISTINCT é utilizado para eliminar 

resultados repetidos em consultas a tabelas do banco 

de dados. 

88 No PostgreSQL, as bases de dados são fisicamente 
separadas, apesar de estarem no mesmo servidor. 

Com relação a programação e desenvolvimento de sistemas, 

julgue os itens a seguir. 

89 A seguinte notação em JSON representa corretamente a 

propriedade de “Nome” para as empresas A e B. 
 

{“Empresas”:[{“Nome”:”A”},{“Nome”:”B”}]} 

90 CSS é um código separado da HTML que pode afetar a 

aparência das tags em uma única página ou em todo um site 

da Web. 

91 Em Python, deque é uma coleção ordenada de itens em que 

novos elementos podem ser incluídos nas duas extremidades, 

ou seja, no início ou no fim. 

92 Na linguagem C#, o método AddDate(12) acrescenta 

doze dias a uma variável no formato DateTime. 

Acerca de metodologias ágeis e linguagens de modelagem, julgue 

os itens que se seguem. 

93 Em DDD (Domain-Drive Design), linguagem ubíqua é 

a linguagem empregada no contexto do projeto, que é 

entendida pela área de negócio e pelos desenvolvedores. 

94 No Scrum, os itens do product backlog devem ser 

classificados como de prioridade alta, média ou baixa, para o 

seu desenvolvimento. 

95 Por sua característica intuitiva, a BPMN é utilizada para 

apresentar modelos de processos para públicos diferentes. 

96 Um scrum team é formado por pessoas com quatro papéis: 

scrum master, product owner, manager e developers. 

Acerca dos protocolos da família TCP/IP, dos protocolos usados 

nas redes sem fio e dos conceitos de routing e switching, julgue 

os itens subsequentes. 

97 O protocolo de terminal virtual (Telnet) e o protocolo de 

transferência de arquivos (FTP) são exemplos de protocolos 

da família TCP/IP. 

98 Na família TCP/IP, o UDP (user datagram protocol) é 

considerado o principal protocolo da camada de aplicação, 

sendo muito usado para consultas isoladas em ambiente 

cliente-servidor. 

99 Entre os protocolos usados nas redes sem fio (802.11), 

o WEP é considerado o mais seguro, pois as máquinas são 

autenticadas em vez dos usuários. 

100 O protocolo 802.1X, usado em redes sem fio, pode utilizar 

vários protocolos, como, por exemplo, o EAP-TLS e 

o EAP-MD5. 

101 A infraestrutura de switching tem como principal função 

criar ligações prioritárias entre os nós da rede (servidores, 

hubs etc.), com o objetivo de evitar o congestionamento do 

backbone IP. Sua única desvantagem em relação ao routing é 

o fato de que ela não permite o redirecionamento de rotas. 

102 A infraestrutura de routing permite encaminhar a informação 

entre dois utilizadores ao longo da rede, mediante as tabelas 

de encaminhamento, as quais indicam o canal a transmitir os 

dados. 
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No que diz respeito aos conceitos de criptografia, à assinatura 
digital, aos conceitos utilizados em sistemas operacionais e às 
noções de DevOps, julgue os itens seguintes. 

103 No ECB (electronic codebook), um dos modos de operação 
usados com a cifra de bloco simétrica, cada bloco de texto 
claro é criptografado usando-se a mesma chave. 

104 Em uma assinatura digital, é necessário usar alguma 
informação exclusiva do emissor, a fim de impedir tanto a 
falsificação quanto a retratação. 

105 Um driver de NTFS é considerado de baixo nível, uma vez 
que abstrai a maneira pela qual os dados são armazenados 
em disco. 

106 Quando um usuário executa um programa, alguns processos 
são criados e inseridos na lista de prontos, denominando-se 
despacho o ato de designar um processador ao primeiro 
processo dessa lista. 

107 Colaboração multidisciplinar, teste manual no final do 
desenvolvimento e implantação contínua são algumas 
das características marcantes da cultura DevOps. 

108 No Debian, a função principal do programa Aptitude é 

configurar o apt-get de maneira a saber de onde pegar 
os pacotes. 

Julgue os itens a seguir acerca dos conceitos de estrutura 
de dados. 

109 Uma árvore binária deve ter, no mínimo, 3 nós. 

110 A estratégia de pesquisa mais adequada para uma estrutura 
do tipo pilha é a pesquisa binária. 

111 Sempre que houver uma remoção na estrutura de dados 
denominada fila, o elemento removido será aquele que está 
na estrutura há mais tempo. 

Julgue o item seguinte a respeito dos conceitos de algoritmo 
de ordenação. 

112 O algoritmo merge sort ordena os elementos de um vetor 
percorrendo este diversas vezes e, a cada passagem, 
deslocando até o topo o maior elemento da sequência. 

Julgue o próximo item a respeito dos conceitos de Linux. 

113 Suponha-se o seguinte código bash. 
 

tail nome_arquivo.txt -n2 | head -n1 
 

A execução do código em tela resultará na apresentação da 
penúltima linha do arquivo nome_arquivo.txt. 

Julgue o item seguinte a respeito dos conceitos do PostgreSQL. 

114 O comando \dn é utilizado para listar todos os esquemas 
do banco de dados atualmente conectado em um ambiente 
PSQL no PostgreSQL. 

Julgue o item a seguir a respeito dos conceitos de 
desenvolvimento de aplicações web. 

115 Aplicações de página única (SPA) apresentam seu conteúdo 
a partir de um mecanismo de rolagem infinita. 

Julgue o próximo item a respeito do conceito de data 
warehousing. 

116 O esquema em estrela é uma abordagem adotada por data 
warehouses relacionais e composta por tabela de fatos, 
várias tabelas de dimensão e chaves estrangeiras da tabela de 
fatos para as tabelas de dimensão. 

Julgue o item a seguir a respeito do conceito de modelagem 
relacional de dados. 

117 No modelo relacional de dados todas as relações necessitam 
de uma chave primária formada por uma ou mais tuplas que 
identificam um único registro. 

Julgue o item seguinte a respeito dos conceitos de administração 
de dados. 

118 Os comandos TRUNCATE e DROP TABLE removem todas as 
linhas de uma tabela, porém o comando DROP TABLE exclui 
também a estrutura da tabela do banco de dados bem como 
todos os dados armazenados na tabela. 

Julgue o item a seguir a respeito dos conceitos do SGBD Oracle. 

119 A tabela BDA_SORT _SEGMENT informa a quantidade de 
espaço destinado para ordenar uma consulta no 
SGBD Oracle. 

Considerando os conceitos de tuning de banco de dados, julgue o 
item a seguir. 

120 O comando EXPLAIN permite otimizar tabelas que executam 
muitas operações de UPDATE e DELETE em detrimento de 
operações de INSERT. 

Espaço livre 


