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• De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, 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 avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração padrão, em português. Considere também que não há restrições de proteção, de
funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS GERAIS

Os países que se mostram como vozes dissonantes na1

orquestra das nações ajustadas aos acordes da Declaração
Universal dos Direitos Humanos e da atual noção de
democracia passaram a ocupar insistentemente as manchetes4

dos jornais de todo o planeta na última década. Observamos
multiplicarem-se, por parte daqueles países, desafios aos atuais
mandatários da economia globalizada, ameaças contra Estados7

vizinhos, investimentos em arsenais de alcance desconhecido
e escândalos de abusos de força contra opositores internos.
Trata-se de uma desafinação sem trégua em relação ao concerto10

mundial, sem que se possa imaginar, a esta altura, em que
diapasão — estrondoso ou pianíssimo — terminará tal
partitura.13

O que tem alimentado o noticiário dos países
desenvolvidos ou em vias de sê-lo não é somente a queda de
braço que situa, de um lado, os países-maestros e seus16

conselhos transnacionais, e de outro as nações “não alinhadas”.
Além dos confrontos situados nas altas esferas, com o advento
da rede mundial de informação, a imprensa passou a repercutir19

com igual destaque figuras individuais no interior dos regimes
“de exceção”, muitas vezes rapidamente alçadas à categoria de
ícones.22

Álvaro Machado. De olhos atentos na margem oposta.
In: Revista da Cultura, jul./2010, p. 33 (com adaptações).

Julgue os itens seguintes, relativos às relações morfossintáticas,
semânticas e discursivas do texto acima.

1 No texto, cujas características permitem classificá-lo como
dissertativo-expositivo, o vocabulário do mundo da música é
associado ao cenário das relações internacionais.

2 Na linha 1, a supressão do vocábulo “que” traria prejuízo ao
sentido do texto, pois ele inicia oração cujo conteúdo delimita
o significado de “Os países”.

3 Sem prejuízo para a correção gramatical do texto, o trecho “Os
países que se mostram como vozes dissonantes” (R.1) pode ser
reescrito da seguinte forma: As nações que mostram-se como
vozes discordantes.

4 A expressão “queda de braço” (R.15-16) refere-se ao conflito
entre os “mandatórios da economia globalizada” (R.7), ou seja,
os “países-maestros e seus conselhos transnacionais” (R.16-17),
e os países que “se mostram como vozes dissonantes” (R.1) ou
‘não alinhadas’ (R.17).

5 As sociedades contemporâneas e os seus cidadãos são
apresentados pelo autor como insensíveis às questões relativas
aos direitos humanos e à democracia.

O item abaixo apresenta transcrição de trecho adaptado de De

Olhos Atentos na Margem Oposta, de Álvaro Machado. Julgue-o
quanto à correção gramatical.

6 Impossibilitados de controlar todas as vias de informação,
especialmente no que se refere à Internet, as nações
identificadas como focos de autoritarismo começaram à
enfrentar a incômoda amplificação, para todo mundo, de vozes
de protesto e de atitudes de desobediencia civil.

Nas últimas décadas, os fundos de pensão assumiram1

papel de fundamental importância nas principais economias do
mundo. Governos empenhados em reformar seus sistemas de
previdência têm incentivado a expansão dos regimes privados,4

seja como um complemento para o regime público, seja como
uma alternativa para substituí-lo. Em nenhuma outra parte do
mundo, esta última alternativa foi tão vigorosa como na7

América Latina. Os fundos de pensão estão crescendo
rapidamente e se colocam no centro do debate sobre o
desenvolvimento econômico e social dos países da região.10

Analistas da área apontam para o fim do ciclo
hiperinflacionário e do descontrole dos gastos públicos como
o principal motivador da expansão dos fundos de pensão entre13

os países latino-americanos. Esse renovado interesse pela
previdência complementar ainda teria sido fortalecido pelo
próprio processo de reformas orientadas para o mercado, o qual16

estabeleceu uma moderna estrutura de regulação e supervisão
dos fundos institucionais.

O Brasil destaca-se no cenário latino-americano como19

um dos países pioneiros na implementação de fundos de
pensão. Entre as principais economias da América latina, o
mercado previdenciário brasileiro responde por mais da metade22

dos recursos acumulados nessa modalidade de investimento
institucional.

Sidney Jard da Silva. Reforma da previdência em perspectiva comparada:

Executivo, Legislativo e sindicatos na Argentina e no Brasil. São Paulo:
Associação Editorial Humanitas Fapesp, 2007, p. 117-8 (com adaptações).

Com relação aos aspectos linguísticos e semânticos do texto acima,
julgue os itens subsequentes.

7 Seriam mantidas a coerência e a correção gramatical do texto
se o trecho entre “Esse renovado (...) fundos institucionais”
(R.14-18) fosse assim reescrito: O processo de reformas
apropriadas voltadas ao mercado teriam também fortalecido o
renovado interesse pela previdência complementar, a qual criou
uma moderna estrutura que regula e supervisiona os fundos
institucionais.

8 O texto relaciona os fundos de pensão à economia em três
níveis: o mundial, o latino-americano e o brasileiro.

9 Na linha 7, o trecho “esta última alternativa” retoma uma das
formas de expansão dos regimes privados de previdência,
aquela em que se busca a substituição do regime público.

10 Na linha 9, se a conjunção “e” fosse substituída pela conjunção
mas, antecedida de vírgula, seria mantida a correção gramatical
do período, mas a relação entre as ideias expressas seria
alterada.

11 O emprego da forma verbal “teria sido fortalecido” (R.15) tem
o efeito de indicar ao leitor que o autor apresenta uma hipótese
para explicar o “renovado interesse pela previdência
complementar” (R.14-15). Infere-se do texto que essa hipótese
é de autoria dos “Analistas da área” (R.11).
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Com referência à redação de correspondências oficiais, julgue os

itens que se seguem.

12 Considerando-se a forma apropriada a ser dada a um

memorando, seria correto que, nesse documento, constassem

número e sigla que possibilitassem sua identificação,

acompanhados, na mesma linha, da data de expedição do

documento.

13 O seguinte fecho seria adequado a ofício destinado a servidor

que ocupasse cargo de grau hierárquico equivalente ao

ocupado pelo autor do documento, mas em órgão diverso.

Com cordiais saudações,

Fulano de Tal

14 O memorando, destinado a veicular notas e informações de

pequena importância relativas ao andamento do trabalho de

uma repartição ou departamento, é utilizado no lugar dos

denominados avisos, os quais estão reservados ao registro de

assuntos internos mais sérios da repartição.

15 Dispensa-se a introdução, em um ofício, se o tema tratado já

for de conhecimento do destinatário ou for de conhecimento do

público em geral.

Considere que P, Q e R sejam proposições simples que possam ser

julgadas como verdadeiras (V) ou falsas (F). Com relação às

operações lógicas de negação (~), conjunção (v), disjunção (w) e

implicação (÷), julgue os itens subsecutivos.

16 A proposição (P w Q) ÷ (Q v P) é uma tautologia.

17 O número de linhas da tabela-verdade da proposição

(P v Q ÷ R) é inferior a 6.

18 Se a proposição P for falsa, então a proposição P ÷ (Q w R)

será uma proposição verdadeira.

Considerando que, em uma concessionária de veículos, tenha sido

verificado que a probabilidade de um comprador adquirir um carro

de cor metálica é 1,8 vez maior que a de adquirir um carro de cor

sólida e sabendo que, em determinado período, dois carros foram

comprados, nessa concessionária, de forma independente, julgue os

itens a seguir.

19 A probabilidade de que ao menos um dos dois carros

comprados seja de cor sólida é igual a .460

784

20 A probabilidade de que os dois carros comprados sejam de cor

metálica é 3,24 vezes maior que a probabilidade de que eles

sejam de cor sólida.

21 A probabilidade de que somente um dos dois carros comprados

seja de cor metálica é superior a 50%.

RASCUNHO
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Acerca dos programas que fazem parte dos pacotes BrOffice.org e
Microsoft Office, julgue os itens subsequentes.

22 No programa PowerPoint do Microsoft Office, quando se
grava um pacote de apresentações em um CD, essas
apresentações são configuradas, por padrão, para serem
executadas automaticamente.

23 O programa Writer do BrOffice.org, assim como o Word do
Microsoft Office, possui corretor gramatical e ortográfico de
funcionamento automático.

A respeito do sistema operacional Windows e de suas ferramentas,
julgue o item a seguir.

24 No Windows XP Professional, a ferramenta de limpeza do
disco seleciona automaticamente arquivos que possam ser
excluídos com segurança, possibilitando a liberação de espaço
no disco rígido do computador.

Julgue os itens subsecutivos, referentes a conceitos de Internet e
intranet.

25 Apesar de o HTTP (Hypertext Transfer Protocol) ser
normalmente utilizado para acessar páginas web, em alguns
casos ele também é usado na transferência de mensagens de
correio eletrônico do computador do usuário final para o
servidor de correio eletrônico.

26 Por meio do uso de certificados digitais, é possível garantir a
integridade dos dados que transitam pela Internet, pois esses
certificados são uma forma confiável de se conhecer a origem
dos dados.

27 Para que as aplicações disponibilizadas na intranet de uma
empresa possam ser acessadas por usuários via Internet, é
suficiente incluir tais usuários no grupo de usuários com acesso
autorizado à intranet.

A respeito dos atos administrativos, julgue os itens seguintes.

28 Com fundamento no atributo da autoexecutoriedade, a
administração pública pode apreender mercadorias ou
interditar estabelecimento comercial sem autorização prévia
do Poder Judiciário.

29 As certidões e os atestados emitidos pela administração pública
possuem presunção de veracidade, razão pela qual não podem
ser anulados de ofício pelo Poder Judiciário. 

No que se refere ao controle da administração pública,
à organização administrativa e aos serviços públicos, julgue os itens
subsequentes.

30 Quanto à maneira como concorrem para a satisfação do
interesse geral, alguns serviços sociais, como assistência e
previdência social, são considerados serviços uti singuli.

31 Há desconcentração administrativa quando se destaca
determinado serviço público do Estado para conferi-lo a outra
pessoa jurídica, criada para essa finalidade.

32 Os atos normativos editados pelo Poder Executivo, por sua
própria natureza, estão sujeitos exclusivamente ao controle do
Poder Legislativo, não podendo ser invalidados pelo Poder
Judiciário.

Considerando as disposições constitucionais relativas aos direitos

e garantias fundamentais, julgue os seguintes itens.

33 O cancelamento da naturalização por ato administrativo

configura uma das hipóteses de perda ou suspensão dos direitos

políticos.

34 Independentemente do pagamento de taxas, é assegurada a

todos, para a defesa e esclarecimento de situações de interesse

pessoal e de terceiro, a obtenção de certidões em repartições

públicas.

Acerca da organização político-administrativa do Estado brasileiro,

julgue os itens subsecutivos à luz da Constituição Federal de 1988

(CF).

35 A CF reconhece aos municípios a competência para criar,

organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual.

36 Segundo a CF, compete privativamente à União legislar sobre

previdência social.

Julgue os itens que se seguem com fundamento nos preceitos

constitucionais relativos aos poderes da República.

37 As comissões parlamentares de inquérito têm poderes de

investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros

previstos nos regimentos das respectivas casas legislativas.

38 A CF não confere ao Conselho Nacional de Justiça

competência para controlar a atuação jurisdicional do Poder

Judiciário, mas apenas a administrativa e financeira.

Com base no disposto no Código de Ética Profissional do Serviço

Público, julgue os itens subsecutivos.

39 Compete ao órgão em que o servidor exerce suas funções

mantê-lo informado e atualizado em relação às instruções, às

normas de serviço e à legislação pertinentes ao exercício dessas

funções.

40 Os atos praticados por servidores públicos no âmbito de sua

vida privada influenciam no conceito atribuído a sua vida

funcional.

41 A comissão de ética de uma fundação pública, além de ser a

encarregada de orientar e aconselhar o servidor sobre o

exercício de uma conduta ética no ambiente profissional, é

autorizada a aplicar-lhe pena de suspensão, em caso de

comprovada falha do servidor em sua conduta pública.

42 O acúmulo de cargo de professor e cargo técnico, ainda que

juridicamente legal, contraria o princípio do decoro.

43 Pode ser punido com pena de demissão o agente público que

se recusar a prestar declaração de bens no prazo determinado.

44 É vedado o uso de artifícios para procrastinar o exercício

regular de direito por qualquer pessoa.
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A seguir, são apresentados os itens de 45 a 50, referentes a conhecimentos gerais em língua espanhola e língua inglesa. Você deve julgar

apenas os itens relativos à sua opção, marcada na folha de respostas.

LÍNGUA ESPANHOLA

El Gobierno propondrá retrasar 

la edad de jubilación a los 67 años

El Gobierno presentó su propuesta de reforma de las1

pensiones, que contempla el retraso en la edad de jubilación

entre las medidas para garantizar el mantenimiento del sistema

a medio y largo plazo. Según fuentes del Ejecutivo, la edad4

laboral se ampliará de los 65 años actuales hasta los 67.

La medida, de salir adelante — tiene que ser debatida

con patronal y sindicatos en la Comisión del Pacto de Toledo7

—, se aplicará de forma progresiva a partir de 2013, año en el

que los que cumplan 65 deberán trabajar dos meses más, y en

2025 quedará totalmente implantada. Así, en 2025 habrá que10

seguir trabajando durante dos años más para poder percibir el

100% de la prestación. De cumplirse los planes del Ejecutivo,

en 2025 España será el primer país de la Unión Europea donde13

todos los trabajadores se jubilarán a los 67 años.

La reforma, que el Gobierno espera aprobar en un

plazo no demasiado largo, supone que han triunfado las tesis de16

la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, que

en varias ocasiones se ha mostrado a favor de medidas que

permitan aumentar la llamada edad efectiva de jubilación —19

que establece la media a la que la gente se jubila y que está en

63,5 años en España — o bien mojarse y poner sobre la mesa

una edad exacta de jubilación.22

Internet: <www.elpaís.com> (con adaptaciones).

Juzgue los ítems siguientes de acuerdo con el texto de arriba.

45 Del texto es correcto inferir que muchos españoles se jubilan

antes de completar la edad establecida para percibir el 100% de

la prestación por jubilación.

46 El vocablo “mojarse” (R.21) es utilizado en el texto en el

sentido literal de derramar agua sobre sí mismo.

47 Es correcto inferir del texto que, antes de la reforma propuesta

por el Gobierno, para percibir el 100% de la prestación por

jubilación hay que trabajar hasta los 65 años.

48 La expresión “de salir adelante” (R.6) tiene sentido condicional.

49 La Comisión del Pacto de Toledo está constituida

exclusivamente por representantes de la patronal y de los

sindicatos.

50 Quien se jubile en 2013, si quiere percibir el 100% de la

prestación por jubilación, deberá haber trabajado 65 años y dos

meses.

LÍNGUA INGLESA

Defined contribution (DC) pensions are plans under1

which the contributions into the Fund are pre-determined but

the benefit is not. Contributions are made by individual

members and(or) by sponsoring employers (in the case of4

occupational DC funds), and invested to accumulate a balance

at the time of retirement which is then withdrawn or used to

buy a retirement product (such as an annuity). 7

The term DC applies to a wide range of plans

worldwide, ranging from “pure DC” where member benefits

derive totally from contributions plus investment returns, to10

schemes where some minimum level of benefit is guaranteed.

There is, in addition, considerable variation in DC systems

across the world, depending in particular on whether or not13

they are intended to be a major source of retirement income

(i.e. their interaction with the public pension system), the extent

to which participation is mandatory, the extent of consumer16

choice and the market competition within the system. 

Many DC systems are still fairly new and in many

countries few individuals have retired under predominantly DC19

arrangements. However, DC supervision becomes more

important as these systems develop and mature and supervisory

authorities are consequently asking whether and how their22

supervisory approach needs to adapt to the introduction of

these plans.

International Organization of Pension Supervisors – IOPS (adapted).

Based on the text above, judge the following items.

45 The term DC covers a large range of plans the world over. 

46 DC system shows endless variety all over the world.

47 Plenty of DC systems are entirely new in a large number of

countries.

48 Contributions to the Fund can be made by employers as well

as employees.

49 An annuity product may be taken out at any time while

contributions are increasing. 

50 The expression “in addition” (R.12) means furthermore.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Com relação às normas constitucionais que regem a previdência
social, julgue os itens a seguir.

51 Da não obrigatoriedade de adesão ao sistema de previdência
privada decorre a possibilidade de os filiados desvincularem-se
dos regimes de previdência complementar a que aderirem,
especialmente porque a liberdade de associação comporta, em
sua dimensão negativa, o direito de desfiliação.

52 Os ganhos habituais do empregado, inclusive o valor pago,
em dinheiro, a título de vale-transporte, incorporam-se ao
seu salário para efeito de contribuição previdenciária e
consequente repercussão em benefícios.

53 Na lei, constam dispositivos sobre o sistema especial de
inclusão previdenciária relativo ao atendimento de
trabalhadores de baixa renda e daqueles sem renda própria que
se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito
de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa
renda. Por meio desses dispositivos, garante-se o acesso a
benefícios de valor igual a um salário mínimo e veda-se a
estipulação de alíquotas e carências inferiores às vigentes para
os demais segurados do regime geral de previdência social.

54 Para efeito de aposentadoria, assegura-se a contagem recíproca
do tempo de contribuição na administração pública e na
atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos
regimes de previdência social se compensam financeiramente,
segundo critérios estabelecidos em lei, visto que a contagem
recíproca constitui um direito assegurado pela Constituição
Federal de 1988 e o acerto de contas que deve haver entre os
diversos sistemas de previdência social não interfere na
existência desse direito, sobretudo para fins de aposentadoria.

Julgue os próximos itens, referentes à previdência complementar.

55 As contribuições do empregador, os benefícios e as condições
contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de
benefícios das entidades de previdência privada não integram,
legalmente, o contrato de trabalho dos participantes, assim
como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a
remuneração dos participantes.

56 Veda-se o aporte de recursos à entidade de previdência privada
pela União, suas autarquias, fundações, empresas públicas e
sociedades de economia mista, salvo na qualidade de
patrocinador, situação em que, em hipótese alguma, sua
contribuição normal pode exceder à do segurado.

Em relação à Lei Complementar n.º 109/2001, julgue os itens
subsecutivos.

57 A fim de assegurar os compromissos assumidos junto aos
participantes e assistidos de planos de benefícios, as entidades
fechadas de previdência complementar podem contratar
operações de resseguro, desde que não estipulem garantia por
meio de fundo de solvência.

58 As entidades abertas de previdência complementar, instituídas
sob a forma de fundação ou sociedade civil sem fins lucrativos,
podem submeter-se a intervenção, quando reconhecida a
inviabilidade de recuperação da entidade, devendo o processo
interventivo ser encerrado no prazo de sessenta dias.

59 O regime de previdência complementar é operado por
entidades de previdência complementar cujo objetivo principal
é instituir e executar planos de benefícios de caráter
previdenciário, de modo que a ação do Estado deve ser
exercida com o objetivo precípuo de fiscalizar as entidades de
previdência complementar e suas operações, bem como de
aplicar penalidades.

No que se refere à Lei Complementar n.º 108/2001, julgue os itens
seguintes.

60 As entidades de previdência privada patrocinadas por empresas
controladas, direta ou indiretamente, pela União, pelos estados,
pelo Distrito Federal e pelos municípios e cujos planos de
benefícios sejam definidos pela patrocinadora não podem
exercer o controle ou participar de acordo de acionistas que
tenha por objeto formação de grupo de controle de sociedade
anônima, sem prévia e expressa autorização da patrocinadora
e do seu respectivo ente controlador.

61 Não se aplicam as disposições da referida lei às entidades
fechadas de previdência complementar patrocinadas por
empresas privadas permissionárias ou concessionárias de
prestação de serviços públicos.

Julgue os itens que se seguem, relativos à Lei n.º 12.154/2009, que
criou a Superintendência Nacional de Previdência Complementar
(PREVIC), além de dispor sobre a sua composição.

62 A PREVIC deve ser administrada por uma diretoria colegiada
composta por um diretor-superintendente e quatro diretores,
escolhidos entre pessoas de ilibada reputação e de notória
competência, a serem indicados pelo ministro de Estado da
Previdência Social e nomeados pelo presidente da República.

63 A taxa de fiscalização e controle da previdência complementar
tem por fato gerador o exercício do poder de polícia
legalmente atribuído à PREVIC para a fiscalização e a
supervisão das atividades das entidades fechadas de
previdência complementar e deve ser paga quadrimestralmente.

64 O Conselho Nacional de Previdência Complementar deve
compor-se de dez integrantes — cinco representantes do poder
público, indicados pelo Ministério da Previdência Social,
e cinco representantes da sociedade civil, indicados pela
Câmara dos Deputados — com direito a voto e mandato de
quatro anos, permitida uma recondução.

65 Não se insere na esfera de competência da PREVIC a
decretação de intervenção e(ou) liquidação extrajudicial de
entidades fechadas de previdência complementar, uma vez que
tal incumbência compete ao Ministério da Previdência Social.

Em relação à Lei n.º 6.024/1974, que dispõe sobre intervenção e
liquidação de instituições financeiras, julgue os itens subsequentes.

66 O Banco Central do Brasil é a instituição responsável por
decidir sobre a gravidade dos fatos determinantes da liquidação
extrajudicial em instituições financeiras privadas e públicas
não federais. Considerando as repercussões da liquidação
sobre os interesses dos mercados financeiro e de capitais, essa
instituição pode, em vez de liquidação, efetuar intervenção, se
julgar essa medida suficiente para a normalização dos negócios
e para a preservação dos interesses da instituição.

67 É vedado ao Banco Central do Brasil intervir de ofício em
instituição financeira privada, de modo que a intervenção só
pode ocorrer por solicitação dos administradores da instituição,
se o respectivo estatuto lhes conferir essa competência, ou do
Ministério Público.
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Acerca de servidores de arquivo e de aplicações, julgue os itens a
seguir.

68 O servidor de aplicações disponibiliza uma plataforma que
abstrai do desenvolvedor de software algumas das
complexidades de um sistema computacional, atendendo,
assim, algumas questões comuns a todas as aplicações,
como, por exemplo, segurança, garantia de disponibilidade,
balanceamento de carga e tratamento de exceções.

69 O servidor de arquivo pode ser dividido em três subsistemas
funcionais: o subsistema de gerência de arquivos, o subsistema
de cache de disco e o subsistema de controle de acesso
compartilhado e segurança.

A respeito das tecnologias ATM e MPLS, julgue os itens
subsequentes.

70 O MPLS (multiprotocol label switching) é um protocolo de
roteamento embasado em pacotes rotulados, em que cada
rótulo representa um índice na tabela de roteamento do
próximo roteador. É denominado multiprotocolo porque pode
ser utilizado com qualquer protocolo da camada 4.

71 A tecnologia de transmissão de dados ATM é considerada uma
evolução das redes de comutação de pacotes do tipo X.25,
operando a velocidades maiores do que esse tipo.

A respeito de sistemas operacionais Linux e Unix, julgue os itens
que se seguem.

72 No sistema operacional UNIX, o comando nice faz que um
processo seja disparado com alta prioridade.

73 Para se ativar a tecla� � de forma automática naNum

Lock

inicialização do Linux, devem-se acrescentar ao arquivo
/etc/rc.d/rc.loc al  o u  a o  a r q u i v o
/etc/rc.d/rc.sysvinit as linhas de código
apresentadas abaixo, salvando-as adequadamente, e, em
seguida, reiniciar o computador.
for tty in/dev/tty[1-9]*
do
 /usr/bin/setleds -D +num < $ tty 

done 

A respeito dos protocolos RIP, OSPF, BGP, TCP/IP e RADIUS,
julgue os próximos itens.

74 O protocolo de roteamento de borda — border gateway

protocol (BGP) — é um sistema de roteamento entre sistemas
autônomos — autonomous systems (AS) — que pode ser
usado de duas maneiras, IBGP — usado na troca de rotas entre
sistemas autônomos — e EBGP — usado dentro de um sistema
autônomo.

75 No nível de roteamento, atuam os protocolos TCP e UDP, que
obtêm os dados roteados pelo protocolo IP no nível anterior
e transmitem para o nível superior. Nesse nível, existem os
protocolos de aplicação.

76 RADIUS (remote authentication dial in user service) é um
protocolo AAA (autentication, autorization e accounting)
que permite aplicações para acesso à rede de computadores e
mobilidade por meio de rede IP.

77 São vantagens do protocolo OSPF, em relação ao RIP, a
convergência rápida e a ausência de loop. Enquanto o RIP
converge proporcionalmente ao número de nós da rede, o
OSPF converge em uma proporção logarítmica ao número de
enlaces, o que torna a convergência do OSPF muito mais
rápida.

Acerca de instalação, configuração e administração de sistemas
operacionais Windows Server, julgue os itens que se seguem.

78 A GPO (group policy) é capaz de mudar configurações,
restringir ações ou distribuir aplicações em seu ambiente de
rede. Ao se criar uma OU (organizational unit) para cada
departamento da empresa, diferentes configurações de GPO
podem ser criadas para cada um desses departamentos.

79 As ferramentas do MMC (Microsoft Management Console 3.0)
podem ser usadas para administrar redes, computadores,
serviços, aplicativos e outros componentes do sistema. O
MMC executa funções administrativas e hospeda uma
variedade de snap-ins do Windows e de terceiros.

A respeito da tecnologia RAID (redundant array of independent

disks) julgue o próximo item.

80 O sistema RAID consiste em um conjunto de dois ou mais
discos rígidos com dois objetivos básicos. O primeiro, por
meio de uma técnica chamada divisão de dados (data stripping

ou RAID 1), consiste em tornar o sistema de disco mais rápido,
enquanto o segundo, mediante uma técnica chamada
espelhamento (mirroring ou RAID 0), consiste em tornar o
sistema de disco mais seguro. Essas duas técnicas podem ser
usadas isoladamente ou em conjunto.

Acerca de plataforma Java EE e de JSP, julgue os seguintes itens.

81 O container JSP provê uma lista de objetos instanciados,
chamados de objetos implícitos. É através do objeto aplicação
(application object) que são rastreadas as informações de um
cliente específico entre múltiplas requisições.

82 Em uma aplicação multicamadas na plataforma Java EE,
servlets, JavaServer Faces e JSP consistem em tecnologias
utilizadas na camada web.

Julgue os itens a seguir, relativos aos sistemas de suporte a decisão.

83 Um banco de dados pode conter objetos de dados que não
sigam o padrão dos dados armazenados. Nos métodos de
mineração de dados, esses objetos de dados são tratados como
exceção, para que não induzirem a erros na mineração.

84 Os esquemas em estrela e em flocos de neve são dois modelos
multidimensionais comuns. Dadas as suas características, o
modelo em flocos de neve aumenta a redundância de dados e,
por isso, aumenta o espaço utilizado em disco.

Considerando que, em qualquer sistema de banco de dados em que
se espera atingir um desempenho aceitável, a otimização de
consultas constitui uma necessidade, julgue os itens subsecutivos.

85 Para se traçar estimativa do custo de um plano de consulta, nos
otimizadores, utilizam-se informações estatísticas armazenadas
no catálogo do SGBD. Para que essas estatísticas sejam
precisas, devem ser atualizadas sempre que a base de dados
for modificada, o que não é realizado na maioria dos sistemas,
por causa do overhead gerado.

86 O processo de otimização automática de consultas SQL
envolve a conversão da consulta original, em uma forma
canônica, que, em algum aspecto, destina-se à obtenção de uma
representação mais eficiente que a original.
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Julgue os itens a seguir, relativos a portais corporativos e
recomendações de acessibilidade na Web.

87 Para que uma página web apresente nível de conformidade AA
em relação ao WCAG (Web Content Accessibility Guidelines),
versão 2.0, é necessário que ela admita o redimensionamento
de textos (exceto legendas e imagens de texto) sem a utilização
de tecnologia assistiva até 200% e sem que haja perda de
conteúdo ou funcionalidade.

88 Um feed RSS pode conter mais de uma notícia. Para cada
notícia deve haver uma área item, na qual a área delimitada
pela tag description contém um resumo da notícia ou o texto
completo da notícia.

Julgue os itens subsecutivos, referentes à interoperabilidade de
sistemas.

89 No WSDL (web services definition language), é prescrito o
leiaute de banco de dados com descrições de serviços, por
meio das quais os clientes de web service podem procurar
serviços relevantes.

90 Uma mensagem SOAP (simple object access protocol)
compreende duas partes, o corpo e o cabeçalho (opcional) da
mensagem, que são depositadas em um envelope SOAP, o qual
deve conter o endereço do receptor.

91 Web services são sistemas embasados na Web que oferecem
serviços gerais para aplicações remotas, não requerendo
interações imediatas de usuários finais.

Acerca de programação Java e JavaScript, julgue os itens que se
seguem.

92 Com o uso de JavaScript, na realização da validação de
formulários web em lote, o envio do formulário ao servidor é
abortado quando são detectadas entradas incorretas de dados;
nesse caso, ao se submeter o formulário, são apresentados
todos os erros, a fim de que o usuário os corrija antes da
próxima tentativa de envio do formulário.

93 Em um programa Java, um thread que esteja bloqueado, à
espera de um recurso de entrada ou saída, retornará para o
estado de execução quando o recurso for disponibilizado.

Julgue os itens a seguir, que versam sobre conceitos relacionados
à gestão estratégica.

94 A atitude estratégica é o compromisso que assegura a
utilização da melhor maneira possível do raciocínio e do plano
estratégico no processo de planejamento estratégico.

95 A missão, a visão de negócios e o diagnóstico estratégico
interno são elementos fundamentais do planejamento
estratégico de uma empresa, que devem ser revisados
periodicamente, uma vez que não são imutáveis.

96 Aderência aos fatos reais, critério e bom senso para todos os
envolvidos e uma descrição genérica com foco aberto sobre
o que a empresa deverá ser no futuro são premissas para a
elaboração da visão de negócios de uma organização.

Com relação a gerenciamento de projetos, julgue os próximos itens.

97 O termo de abertura de um projeto descreve os objetivos do
projeto e os requisitos gerais necessários para satisfazer as
expectativas das partes interessadas, além de ser uma das
entradas do processo de desenvolver o plano de gerenciamento
do projeto, realizado pelo grupo de planejamento.

98 As causas do fracasso de projetos incluem os obstáculos
internos, tais como pouca compreensão da complexidade do
projeto, mudança na tecnologia disponível e riscos elevados
ao meio ambiente.

Com relação ao ITIL v. 3, julgue os itens a seguir.

99 A publicação do ITIL intitulada Operação de Serviço orienta,

por meio de princípios, práticas e métodos de gerenciamento

da qualidade, a respeito de como fazer sistematicamente

melhorias incrementais e de larga escala na qualidade dos

serviços.

100 O ITIL propõe uma abordagem de ciclo de vida que permite

que se tenha uma visão do gerenciamento de serviços pela

perspectiva do próprio serviço, em vez de se focar em cada

processo ou prática por vez.

Julgue os itens subsequentes, relativos a governança de tecnologia

da informação (TI) e modelo COBIT 4.1.

101 Na governança de TI, gerenciar mudanças, identificar soluções

automatizadas e gerenciar investimentos são processos do

domínio adquirir e implementar.

102 A implantação do COBIT como modelo de governança de TI

de uma empresa ou organização propicia, como um dos seus

benefícios, o cumprimento dos requisitos do COSO

(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway

Commission) para controle de ambientes de TI.

103 As práticas recomendadas no COBIT focam mais a execução

do que o controle dos processos de gestão de TI.

Acerca do modelo CMMI (capability maturity model integration),

julgue os itens a seguir.

104 Uma das características do nível 4 de maturidade do modelo

CMMI diz respeito à importância e à explicitação da análise

e da eliminação das causas dos problemas ocorridos no

desenvolvimento e manutenção de software.

105 Metas específicas são metas compartilhadas por múltiplas

áreas de processo, que, quando atingidas dentro de uma área

de processo específica, indicam se estão sendo planejadas e

implementadas de forma efetiva, replicável e controlada. 

106 No nível 3 de maturidade do modelo CMMI, o processo é

planejado e executado de acordo com políticas

organizacionais, devendo-se utilizar pessoal habilitado e

recursos adequados para gerar saídas de forma controlada e

envolver os grupos interessados adequados.

De acordo com as normas NBR/ISO/IEC 27002/2005 e

NBR/ISO/IEC 27001/2006 e com o modelo PDCA (plan, do,

check, act), adotado por esta última para estruturar os processos do

sistema de gestão da segurança da informação (SGSI), julgue os

itens a seguir.

107 Na prática, os padrões 27001 e 27002 normalmente são usados

em conjunto, embora seja possível o uso de outros controles

de segurança da informação juntamente com o padrão 27001,

até mesmo em substituição ao padrão 27002.

108 A organização deve fazer análises críticas com o objetivo de

identificar tentativas e violações de segurança bem-sucedidas,

sendo esta uma atividade verificada na fase check (checar).
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No que se refere à classificação e controle de ativos da informação,
segurança de ambientes físicos e lógicos e controle de acesso,
julgue os itens que se seguem de acordo com as normas
NBR/ISO/IEC 27001/2006 e 27002/2005.

109 Como forma de estabelecer um controle mais adequado da
segurança da informação, segundo a norma NBR/ISO/IEC
27002/2005, convém considerar os controles de acesso lógico
e físico de forma conjunta. As regras e os direitos para cada
usuário ou grupo de usuários devem estar claramente expressos
na política de controle de acesso.

110 Alcançar e manter a proteção adequada dos ativos da
organização é um objetivo de controle estabelecido na norma
NBR/ISO/IEC 27001/2006. Associado a esse objetivo, há o
controle relativo à remoção de propriedade, o qual determina
que um ativo não mais utilizado por um proprietário deverá ser
dele desvinculado.

111 Um arquivo de texto, uma IDE para desenvolvimento em
linguagem C e um pendrive são classificados como ativos de
software, de serviço e físico, respectivamente.

112 Muitos serviços disponíveis na Internet enviam senhas
temporárias aos seus usuários. De acordo com a norma
NBR/ISO/IEC 27002/2005, essa prática é conveniente, desde
que realizada de forma segura, procurando-se evitar o uso de
correio eletrônico de terceiros ou sem criptografia.

Acerca da definição, implantação e gestão de políticas de segurança
e auditoria, julgue os itens subsequentes.

113 Registros ou logs de auditoria podem conter dados pessoais
confidenciais e de intrusos; por isso, é importante que medidas
de proteção adequadas sejam tomadas, como, por exemplo,
não permitir, quando possível, que administradores de sistemas
não tenham permissão de exclusão ou desativação de registros
de suas próprias atividades.

114 Uma política de segurança eficaz parte da premissa do uso
efetivo de um conjunto de ferramentas de segurança, como
firewalls, sistemas de detecção de intrusos, validadores de
senha e criptografia forte.

De acordo com as normas NBR/ISO/IEC 15999 e 27005, julgue os
próximos itens.

115 De acordo com a norma NBR/ISO/IEC 27005, a comunicação
de riscos visa assegurar que as informações sobre os riscos
sejam compartilhadas entre os tomadores de decisão e outros
stakeholders, buscando-se, assim, alcançar um entendimento
de todos sobre como os riscos serão gerenciados.

116 Uma ameaça pode causar impacto em vários ativos ou apenas
em parte de um deles, podendo ter efeitos imediatos
(operacionais) ou futuros (negócios).

A respeito de planejamento, identificação e análise de riscos, julgue
os itens subsecutivos.

117 Riscos residuais referem-se aos riscos para os quais ainda não
foram estabelecidos controles dentro do tratamento de riscos.

118 A transferência de riscos envolve a decisão de transferir o ônus
de determinados riscos para terceiros, deixando a cargo destes
a atividade de monitoração dos riscos transferidos.

Em relação a plano de continuidade de negócio, julgue os itens
seguintes.

119 As análises/avaliações de risco do plano de continuidade do
negócio devem envolver os responsáveis pelos processos
e recursos do negócio. É importante que essas
análises/avaliações não se limitem aos recursos de
processamento da informação, mas incluam os resultados
específicos da segurança da informação.

120 Os planos de continuidade de negócio devem ser testados
e atualizados regularmente, de forma a assegurar que os
membros da equipe de recuperação, bem como outros
envolvidos, tenham ciência desses planos e de suas
responsabilidades para a continuidade do negócio quando um
plano for realmente acionado.
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PROVA DISCURSIVA
• Nesta prova, faça o que se pede, usando o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para

a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não serão avaliados fragmentos

de texto escritos em locais indevidos. 

• Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.

• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer

assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

Determinado agente público, ocupante de cargo em comissão e ordenador de despesas em autarquia

federal, deixou de prestar contas a que estava obrigado, por força de lei, no ano de 2002. Em apuração

interna da entidade, promovida no ano de 2009, restou comprovado que essa omissão ocasionou prejuízo

ao Erário, não tendo sido verificado enriquecimento ilícito do agente. Em 2010, o Ministério Público Federal

ingressou com ação de improbidade administrativa contra o referido agente público.

A partir dessa situação hipotética, e considerando que o agente público tenha sido exonerado do cargo que ocupava em janeiro de 2003,

redija um texto dissertativo acerca de improbidade administrativa. Em seu texto, responda, necessariamente, os seguintes questionamentos.

< Mero ocupante de cargo em comissão pode ser responsabilizado por ato de improbidade administrativa quando não há

enriquecimento ilícito?

< Houve, no caso em comento, prescrição para a ação de improbidade e para o ressarcimento do prejuízo apurado ao Erário? 

< É possível a responsabilização de agente público por ato de improbidade administrativa quando não se verifica, em sua ação, dolo

ou culpa, mas apenas irregularidade ou ilegalidade?
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