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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 17
Em algoritmos, o fluxograma é uma representação gráfica
com formas geométricas diferentes que implicam ações
(instruções, comandos) distintos.
Qual das formas abaixo indica uma operação de entrada de
dados?

III

A instituição de ensino deverá criar um plano estratégico
que defina, em cooperação com as partes interessadas
relevantes, como a TI contribuirá com os objetivos
estratégicos da organização e quais os custos e riscos
relacionados, conforme o domínio “Planejar e Organizar
(PO)”.

Indique qual alternativa abaixo está correta com relação às
afirmativas acima:
I

A)
B)
C)
D)
E)

II

As afirmativas estão todas corretas;
Apenas a afirmativa II está correta;
Apenas a afirmativa III está correta;
Apenas as afirmativas I e II são corretas;
Apenas as afirmativas II e III são corretas.

Questão 19
Numa aplicação de BPM (Business Process Management), o
desenho de qualquer estado futuro (TO BE) deve considerar
os problemas e oportunidades inerentes ao estado atual.
Deve considerar ainda as regras de negócio, requisitos de
tempo, necessidade de balancear a carga de trabalho entre
as equipes, realidade das políticas e padrões corporativos,
requisitos de reportes e requisitos de auditoria. A figura a
seguir expõe a evolução dos processos do estado atual
(AS IS) ao estado futuro (TO BE).

III

IV

V

A)
B)
C)
D)
E)

I;
II;
III;
IV;
V.

Questão 18
Uma universidade pública necessita de um novo sistema de
controle de alunos. A migração de todas as informações do
sistema legado para o novo é considerada complexa e cheia
de problemas potenciais, considerados como imprevisíveis.
Na reunião de Governança do Projeto, com a presença da
equipe técnica, gerencial, de negócio e fornecedores,
estavam todos preocupados em garantir a entrega do sistema
dentro do prazo e custos definidos. Foi acordado um
gerenciamento mais transparente dos riscos envolvidos com
o projeto. Os gestores entenderam então que o modelo Cobit
4.0 seria utilizado como referência metodológica para a
estratégia de TI.
A respeito da utilização das melhores práticas do Cobit 4.0
neste caso, considere as afirmativas abaixo:

I

II

Como o novo sistema de controle de alunos já está na
fase de implantação, a governança necessária não
precisará envolver a alta direção, somente a equipe de
suporte, conforme os domínios “Adquirir e Implementar
(AI)” e “Entregar e Suportar (DS)”.
A instituição de ensino deverá focar no processo “Avaliar
e gerenciar riscos de TI”, que é um processo vinculado
ao domínio “Monitorar e Avaliar (ME)”, de forma que as
Iniciativas de Governança de TI incluam a adoção de
métodos de controles e boas práticas que ajudem a
monitorar falhas no processo.
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ABPMP Brasil. Guia para o gerenciamento de processos
de negócio: corpo comum de conhecimento. ABPMP BPM
CBOK V3.0: Association of Business Process. Management
Professionals. Cbpp, 2013. 453 p. (adaptado).

A partir do texto sobre a evolução do estado atual ao estado
futuro proposto pelo BPM (Business Process Management),
é correto afirmar, no contexto da cadeia de valor de uma
universidade pública, que:

A)

A descoberta da operação de negócio pressupõe a
modelagem dos processos já existentes, sob o ponto de
vista da lucratividade gerada por cada processo;

B)

O desenho do negócio prevê a modelagem futura dos
processos, privilegiando possíveis melhorias a serem
promovidas em prol do cidadão e da sociedade;

C)

A simulação e otimização operacional deve englobar os
parceiros de negócio da organização, buscando estimar
a geração de vantagens competitivas sobre os
concorrentes;

D)

A geração de aplicação BPMS (Business Process
Management Suite) permite a integração dos negócios
ao desenvolvimento próprio de soluções completas de
tecnologia da informação;

E)

A interface com sistemas legados promove a adequação
das novas soluções à plataforma futura a ser adquirida
e implementada na organização.
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Questão 20
Um Business Intelligence (BI) ou software de Inteligência
Empresarial tem a característica de reunir todos os dados da
organização, para que seja possível armazenar, consultar e
extrair dados com o propósito de fornecer informação para
tomada de decisão ao negócio. No entanto, o BI necessita de
algumas tecnologias para seu correto funcionamento, como,
por exemplo, o Data Mining.

I.
II.
III.

IV.

Assinale qual das alternativas a seguir se refere a
características do Data Mining:

A)

B)

É um armazém de todos os dados da organização, não
sendo necessário atualizar seus dados com grande
periodicidade, envolvendo assim todas as informações
relacionadas aos processos da organização.
É um subconjunto do armazém de dados da
organização; nesse caso, armazenam-se os dados
apenas de um setor específico, envolvendo assim um
determinado tipo de assunto ou de negócio, ou ainda os
processos relacionados a uma ou mais áreas da
organização.

C)

Permite uma forma múltipla ou mesmo combinada de
análise estatística ou de simulação decenários, através
da operação de dados dimensionais, porém sem
envolvimento de Inteligência Artificial.

D)

Está relacionado com as variáveis e os tipos de dados
mais importantes da empresa; são unidades de
medição, permitindo acompanhar e avaliar de forma
periódica a situação da organização ou de uma
determinada área de negócio.

E)

Permite a mineração ou extração de dados do Data
Warehouse (DW), a partir de técnicas que envolvem
Inteligência Artificial, com o propósito de compreender
certos padrões e tendências dentro de uma imensa
massa de dados.

É correto apenas o que se afirma em:

A)
B)
C)
D)
E)

Com base no texto e na figura sobre o mapeamento e
modelagem de processos na UNILA, avalie as afirmações a
seguir a respeito da fase de mapeamento da situação atual
(AS IS) do BPM (Business Process Management).
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I e III apenas.
II e IV apenas.
III e IV apenas.
I, II e III apenas.
I, III e IV apenas.

Questão 22
Considere o seguinte modelo relacional: uma entidade X que
se relaciona com uma entidade Y em 1:n, a entidade Y que
se relaciona com uma entidade Z em n:m e a entidade Z que
se relaciona com ela mesma em 1:n.
Levando em consideração um modelo lógico relacional
normalizado, quantas tabelas seriam necessárias para
atender essa situação?

A)
B)
C)
D)
E)

quatro tabelas;
uma tabela;
duas tabelas;
três tabelas;
cinco tabelas.

Questão 23
Considerando as afirmações abaixo, responda:

I.

Cabos UTP (Unshielded Twisted pair) são
padronizados pelas normas da EIA/TIA-568-B e são
divididos em 10 categorias. Para atingir uma
velocidade de transmissão de 1Gbps é necessário
utilizar cabos da categoria 5 (cat. 5) ou 5e (cat. 5e);
já para atingir velocidades de transmissão de
10Gbps podem-se utilizar os cabos da categoria 10
(cat. 10).
II. A norma EIA/TIA-568-B prevê duas montagens para
os cabos, denominadas T568A e T568B. A
montagem T568A usa a sequência branco e verde,
verde, branco e laranja, azul, branco e azul, laranja,
branco e castanho, castanho. A montagem T568B
usa a sequência branco e laranja, laranja, branco e
verde, azul, branco e azul, verde, branco e castanho,
castanho.
III. É possível ligar dois computadores utilizando suas
placas de rede sem necessidade de um
concentrador ou modem, apenas com um cabo tipo
crossover. Um cabo crossover utiliza em uma das
pontas o padrão T568A e na outra ponta o padrão
T568B.

Questão 21
A Universidade Federal da Integração Latino-Americana
(UNILA) decidiu efetuar o mapeamento de seus processos.
Para tanto, cada unidade administrativa preencheu o
formulário ‘AS IS’ abaixo exposto, procurando descrever o
passo a passo de seus processos e enumerando todas as
etapas de que a referida unidade participa. Para tanto, a
descrição deve expressar como o processo é executado
atualmente, não considerando possíveis melhorias ou
alterações que ainda não correspondam à realidade de
tramitação e/ou execução.

UNILA. Manual de mapeamento de processos. 2017. Disponível em:
<https://www.unila.edu.br/sites/default/files/files/MANUAL%20DE%20
MAPEAMENTO%20DE%20PROCESSOS.pdf>. Acesso em: 27 mar. 2018. (adaptado).

O tipo de tarefa/passo pode ser classificado como
‘INÍCIO’, ‘AÇÃO’, ‘DECISÃO’ e ‘FIM’;
A descrição da tarefa/passo deve ser detalhada,
buscando expor a evolução do processo na área;
O documento associado deve expressar qualquer
elaboração de um documento específico, como
formulários,
editais,
pareceres
técnicos,
autorizações ou declarações;
A etapa seguinte a ser indicada é a fase pregressa
à atividade que foi desenvolvida na etapa atual.

É correto apenas o que se afirma em:

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I e II estão corretas;
Apenas I e III estão corretas;
Apenas II e III estão corretas;
Apenas I está correta;
Apenas II está correta.
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Questão 24
Os investimentos em TI são cada vez mais significativos nos
órgãos públicos. Dessa forma, é necessário implantar novos
mecanismos de Governança de TI, a fim de garantir melhor
alinhamento e mais eficiência e eficácia do uso da TI nessas
organizações.
Nesse contexto, avalie as seguintes asserções e a relação
proposta entre elas:

I.

Questão 26
A Universidade Federal de Ribeirão do Ribeirinho realizou
uma licitação de uma solução de TI. No entanto, alguns
pontos foram levantados pela Procuradoria Regional Federal
a respeito da legislação em vigor, em especial com relação à
Instrução Normativa IN SLTI/MP nº 4, de 14 de fevereiro de
2014.
Analise as seguintes afirmações abaixo:

I.

A utilização do COBIT irá garantir o aumento do nível
de maturidade de governança de TI dos órgãos
federais.

No caso de essa contratação estar
relacionada à gestão dos processos de TI, ela
poderia ser realizada, desde que sob supervisão
exclusiva de servidores do órgão ou entidade.
II.
A remuneração inicial dos funcionários de
TI da contratada deverá ser similar à dos
concursados de TI dessa Universidade.
III.
Os funcionários de TI da contratada não
poderão ficar subordinados ao Diretor de TI ou ao
fiscal do contrato de TI da Universidade.

PORQUE

II.

A utilização de algum modelo, como o COBIT, por
exemplo, é obrigatória para se colocar em prática os
processos de governança de TI.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.
É correto apenas o que se afirma em:

A)

As asserções I e II são proposições verdadeiras e a
segunda é uma justificativa correta da primeira.

B)

As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a
segunda não é uma justificativa correta da primeira.

C)

A asserção I é uma proposição verdadeira e a asserção
II é uma proposição falsa.

D)

A asserção I é uma proposição falsa e a asserção II é
uma proposição verdadeira.

E)

As asserções I e II são proposições falsas.

Questão 25
Em um computador foi configurada uma placa de rede com
as seguintes informações: endereço IPv4: 172.16.242.68 e
máscara de rede 255.255.255.224. Com base nestas
informações, indique a opção que contenha todas as
afirmações verdadeiras:

I.
II.

A máscara de rede no formato CIDR é 24.
O endereço de broadcast desta sub-rede é
172.16.242.95.
III. Com a máscara de rede 255.255.255.224 é possível
dividir esta classe em 2048 sub-redes.
IV. É possível atribuir aos hosts desta sub-rede 64
endereços válidos.

A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas.
III, apenas.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.

Questão 27
Em algoritmos, as estruturas de repetição “do-while”, “whiledo” e “for” são comandos que mantêm a execução de um
script até que seu argumento seja falso.
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas
abaixo, na ordem em que aparecem:
No comando _______, a expressão lógica associada ao while
é avaliada ________ execução do bloco de comandos; no
comando ________, a expressão lógica de controle é
avaliada ________.

A)
B)
C)
D)
E)

do-while ; após a ; while-do ; antes;
do ; antes da ; while-do ; após;
do ; após a ; for ; antes;
while ; antes da ; while-do ; após;
do ; após a ; for ; após.

Questão 28
Quanto ao modelo de boas práticas de gerenciamento de
projetos: A qualidade de qualquer projeto depende do
balanceamento de alguns fatores para gerenciar as
necessidades conflitantes do projeto. As três principais
restrições de um projeto são:

A)

Apenas I e II estão corretas;

A)

Escopo, tempo e custo.

B)

Apenas I e III estão corretas;

B)

Tempo, qualidade e riscos.

C)

Apenas II e III estão corretas;

C)

Tempo, aquisições e requisitos.

D)

Apenas I e IV estão corretas;

D)

Comunicações, custo e integração.

E)

Apenas I, II e III estão corretas.

E)

Integração, tempo e escopo.
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Questão 29
A norma ABNT NBR 14565/2013 especifica um sistema de
cabeamento estruturado. Com base nesta norma responda:

I.

II.

informações na forma de relatórios aos gerentes de nível

As conexões entre subsistemas de cabeamento em
edifícios comerciais podem ser passivas ou ativas
quando utilizadas com equipamentos de aplicações
específicas. As conexões de equipamentos para
aplicações específicas adotam tanto a abordagem
de interconexão como a de conexão cruzada. As
conexões passivas entre subsistemas de
cabeamento são geralmente executadas usando
conexões cruzadas por meio de patch cords ou
jumpers.

e no controle de operações de sua área.

posicionados para garantir que o comprimento do
canal não exceda 80 m, independentemente do
meio físico utilizado.
Apenas I e II estão corretas;
Apenas I e III estão corretas;
Apenas II e III estão corretas;
Todas estão incorretas;
Todas estão corretas.

Questão 30
Groupware são métodos e instrumentos de software (também
chamados software colaborativo) para que os usuários
trabalhem em grupo a partir da tecnologia da Internet. Assim,
o groupware reúne diversos aplicativos que buscam um
mesmo objetivo: permitir que os usuários, geograficamente
distantes, possam trabalhar em equipe.
O trabalho de equipe pode ser feito através do
compartilhamento de informações ou pela criação e
compartilhamento de dados informatizados. Em geral, o
groupware é composto por ferramentas de serviço de
mensagens (instantâneas ou não), agenda compartilhada,
espaço de documentos compartilhados, ferramentas de troca
de informações (fóruns eletrônicos), gestão de contatos e de
workflow, reunião por videoconferência e bate-papo.
Fonte: CCM. Sistema colaborativo ou groupware. 2018. Disponível em:
<https://br.ccm.net/contents/211-sistema-colaborativo-ou-groupware>.
Acesso em: 29 mar. 2018.adaptado).

Com base no texto sobre groupware, avalie as afirmações a
seguir:

I.
II.
III.

IV.

I, III e IV apenas.

Questão 31
Os sistemas de informações gerenciais (SIG) oferecem

Os sistemas de cabeamento em edifícios comerciais
contêm até três subsistemas: backbone de campus,
backbone de edifício e cabeamento horizontal.

III. Os elementos funcionais do cabeamento devem ser

A)
B)
C)
D)
E)

E)

Sistemas de groupware devem proporcionar
mudanças nos processos de trabalho que envolvam
diversos profissionais.
Sistemas de groupware devem facilitar a
cooperação entre os indivíduos envolvidos num
processo de trabalho.
Sistemas de groupware que envolvam diferentes
métodos e ferramentas devem ser implantados de
uma única vez, proporcionando assim uma solução
completa aos usuários envolvidos.
Sistemas de groupware são compostos por
diferentes métodos e ferramentas que se integram
para proporcionar um ambiente colaborativo aos
usuários.

É correto apenas o que se afirma em:
A) I e III apenas.
B) II e IV apenas.
C) III e IV apenas.
D) I, II e III apenas.
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intermediário, como apoio no planejamento, na organização

Para tanto, um SIG abrange uma coleção organizada de
pessoas, procedimentos, software, banco de dados e
dispositivos que fornecem informação rotineira aos gerentes
e aos tomadores de decisão. Um SIG produz principalmente
três tipos de relatórios aos gestores: rotina, ocasionais e
exceção.
Fonte: FLORENZANO, C. Tipos de Sistemas de Informação nas organizações. Manaus:
CBSI, 2015. Disponível em:
<http://www.cbsi.net.br/2015/04/tipos-de-sistemas-de-informacao-nas-organizacoes.html>.
Acesso em: 29 mar. 2018. (adaptado).

Abaixo são expostos alguns benefícios do uso do Sistema de
Informações Gerenciais nas organizações, com exceção de:

A)

Melhoria no acesso às informações, propiciando
relatórios mais precisos e rápidos, com menor esforço.

B)

Aumento da dependência de informações operacionais
para a tomada de decisões.

C)

Melhoria na tomada de decisões, através do
fornecimento de informações mais rápidas e precisas
aos gestores.

D)

Redução do grau de centralização das decisões na
empresa.

E)

Facilitação do fluxo de informações destinadas aos
gestores.

Questão 32
Na rede local de uma instituição de ensino, foi implantado um
sistema gerenciador de banco de dados (SGBD). O
administrador do banco de dados executou um comando
GRANT para a realização das configurações de acesso ao
SGBD na rede.

Com o objetivo de realizar autenticação por aplicações para
acesso ao banco de dados, de forma segura, devem ser
enviados ao servidor:

A)

O IP do servidor, o nome físico do banco e a senha;

B)

A senha e o endereço MAC;

C)

O IP do servidor e o endereço MAC;

D)

O IP do servidor, usuário e senha;

E)

O IP do cliente, o nome físico do banco, usuário, senha
e o endereço MAC.
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Questão 33
No contexto de organizações públicas, o BPM (Business
Process Management) é uma mudança de mentalidade
dentro da organização. Assim sendo, os processos devem ser

Questão 35
Uma das metodologias mais utilizadas para analisar o
balanceamento do portfólio de projetos é o diagrama de
bolhas. Nesse contexto, analise as afirmações abaixo:

I. Projetos menos prioritários não são apresentados

considerados como as peças principais de um planejamento

nesse tipo de diagrama.
II.
Eixos incluem risco e benefício, ambos com
dois níveis (alto e baixo), constituindo quatro
quadrantes.III. O tamanho da bolha representa o valor
a ser investido em cada projeto.

que pode gerar melhores resultados.
O BPM é, portanto, uma disciplina gerencial que tem como
finalidade

facilitar

a

interação

das

pessoas

com

a

organização. Ou seja, nas organizações públicas o enfoque
do BPM parte da perspectiva do cidadão/sociedade e se
conecta em processos interfuncionais que agregam valor
para o usuário/cidadão.
Fonte: LESSA, R. O. Gerenciamento de processos, na gestão pública por onde começar?
2017. Disponível em: <http://www.e-gestaopublica.com.br/gerenciamento-de-processos/>.
Acesso em: 28 mar. 2018. (adaptado).

É correto apenas o que se afirma em:
A) I, apenas.
B) III, apenas.
C) I e II, apenas.
D) I e III, apenas.
E) II e III, apenas.
Questão 36
A Universidade Federal de Cerrado do Norte (UFCN) definiu

A partir do texto sobre a aplicação de BPM (Business Process
Management) em organizações públicas, é correto afirmar
que:

realizar a substituição do atual contrato de serviço de telefonia

A)

O BPM considera a perspectiva da administração da
organização para promover mudanças nos processos
de negócio.

em realizar a mesma contratação.

O BPM busca enfatizar os processos internos da
organização, fortalecendo os padrões já existentes junto
aos usuários envolvidos.

participou corretamente dos procedimentos iniciais do

B)

VOIP institucional por um novo fornecedor. Ademais, duas
universidades vizinhas da UFCN também tinham interesse

A primeira, a Universidade Federal de Icaroró (UFI),

Sistema de Registro de Preços e integrou a Ata de registro de
preços. A segunda, a Universidade Federal da Paraíba do Sul

C)

D)

E)

O BPM tem sua base nos processos estratégicos da
organização, buscando reforçar os procedimentos
estabelecidos em prol da lucratividade.

foi aceita e aderiu posteriormente à respetiva Ata de registro
de preços da UFCN.

O BPM considera os processos de negócio como base
para a promoção de mudanças, visando assim alcançar
resultados mais satisfatórios.
O BPM ajuda a promover responsabilidades aos
gestores e usuários dos diferentes processos da
organização.

Questão 34
Estruturas de repetição (loop) são utilizadas para resolver
problemas que precisam executar tarefas repetidas vezes.
Com relação aos conceitos da estrutura de controle “repetir ...
até que”, assinale suas características:

A)

A execução permanece no loop enquanto o resultado do
teste for falso / a saída do loop ocorre quando o
resultado do teste é verdadeiro;

B)

A execução permanece no loop enquanto o resultado do
teste for verdadeiro / a saída do loop ocorre quando o
resultado do teste é falso;

C)

O teste de controle é realizado no fim da estrutura / a
saída do loop ocorre quando o resultado do teste é falso;

D)

O teste de controle é realizado no início da estrutura / a
saída do loop ocorre quando o resultado do teste é
verdadeiro;

E)

(UFPS), não conseguiu a tempo participar do certame, mas

As instruções no loop são executadas pelo menos uma
vez / a saída do loop ocorre quando o resultado do teste
é falso.
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Pode-se definir, respectivamente, que a Universidade Federal
de Cerrado do Norte (UFCN), a Universidade Federal de
Icaroró (UFI) e a Universidade Federal da Paraíba do Sul
(UFPS), a partir do Decreto nº 7.892/2013, nessa sequência,
são consideradas como:

A)
B)
C)
D)
E)

Órgão gerenciador; órgão participante; órgão não
participante.
Órgão gerenciador; órgão participante; órgão
participante.
Órgão gerenciador; órgão gerenciador; órgão
participante.
Órgão gerenciador; órgão participante; órgão caronista.
Órgão gerenciador; órgão caronista; órgão caronista.

Questão 37
Uma transação é formada por uma sequência de operações
que precisam ser executadas integralmente para garantir a
consistência e a precisão dos dados de um banco de dados.
São operações de controle das transações, EXCETO:

A)

CHECKPOINT;

B)

COMMIT;

C)

ROLLBACK;

D)

ROLLBACK TO SAVEPOINT;

E)

SAVEPOINT.
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Questão 38
A Instrução Normativa IN SLTI/MP nº 4/2014 define alguns
perfis que participam da contratação de uma Solução de
Tecnologia da Informação.

Questão 41
A intranet é um instrumento importante para a gestão do
conhecimento, que é um dos fatores de diferenciação das
organizações contemporâneas. Isto porque a utilização da

Analise as seguintes afirmações abaixo:

I.
II.

III.

O gestor do Contrato é o responsável pela fiscalização
técnica do contrato.
O Integrante Requisitante é o responsável pela
definição dos requisitos tecnológicos, como de
arquitetura tecnológica, de implantação e de
metodologia de trabalho.
O fiscal Administrativo do Contrato é o responsável
pela verificação de aderência aos termos contratuais,
bem como pela verificação das regularidades fiscais,
trabalhistas e previdenciárias para fins de pagamento.

ferramenta intranet, sem dúvidas, traz benefícios para as
organizações, contribuindo para o desenvolvimento de seus
colaboradores e para a tomada de decisões, auxiliando nos
processos e nas tarefas rotineiras. Além disso, a intranet é
um rápido meio de comunicação que facilita o acesso às
informações e também se constitui numa ferramenta para
viabilizar sistemas educativos da organização ao oferecer
cursos e informações importantes para o desenvolvimento
dos colaboradores. A intranet viabiliza ainda a redução de

É correto apenas o que se afirma em:
A) I, apenas.
B) III, apenas.
C) I e II, apenas.
D) I e III, apenas.
E) II e III, apenas.
Questão 39
Considere a seguinte trigger criada em MySQL. A Tag referese a um trecho de comandos que a trigger executará:

custos, construção de novas práticas, novos conhecimentos
e

o desenvolvimento de competências individuais e

organizacionais, o que permite uma melhor integração,
desempenho e motivação dos colaboradores.
CARVALHO, D. A. de.; ALVES, L. M.; LIMA, L. M. S.; RESCOLINO, R.; AMBRÓSIO, T. C.
A intranet como ferramenta de gestão do conhecimento. Fórum de Administração, Franca,
v. 2, n. 1, p. 20-35, Dez.2010. (adaptado).

Com base no texto sobre a utilização da intranet na gestão do
conhecimento da organização, avalie as afirmações a seguir.

I.

A intranet é uma ferramenta importante para a
gestão

A)
B)
C)
D)
E)

II.

propiciar

a

A intranet influencia no desempenho e motivação
dos colaboradores da organização.

III. A intranet proporciona a construção de novas
práticas

aos

colaboradores

ao

disseminar

conhecimentos às diferentes áreas da organização.

IV. A intranet auxilia no desenvolvimento de novas
competências nos colaboradores da organização, a

I.
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ao

negócio da organização.

Questão 40
Considerando as principais fases do projeto de banco de
dados, analise as seguintes afirmativas:

Marque a alternativa CORRETA:
A) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras;
B) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras;
C) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras;
D) Todas as afirmativas são verdadeiras;
E) Nenhuma das afirmativas é verdadeira.

conhecimento

disseminação de conhecimentos aos parceiros de

A trigger será acionada antes de atualizar um registro na
tabela alunos;
O trecho está incorreto, pois não é possível utilizar a
cláusula BEFORE com UPDATE;
A trigger não executará, pois o comando WHEN não foi
inserido;
É uma trigger inválida, pois para varrer vários registros
é necessário utilizar comando do tipo FOR,WHILE ou
LOOP;
A trigger não funcionará, pois o operador OLD não está
disponível com a cláusula BEFORE UPDATE.

Na fase de concepção do projeto, o esquema conceitual
é criado usando um modelo de dados conceitual de alto
nível, como, por exemplo, o modelo EntidadeRelacionamento (ER).
II. Na fase de projeto lógico, o resultado é um esquema de
banco de dados no modelo de dados da implementação
do SGBD, como, por exemplo, o modelo relacional.
III. Na fase do projeto físico são especificados, por
exemplo, os equipamentos.

do

partir da disseminação de conhecimentos.

É correto apenas o que se afirma em:

A)

I e III apenas.

B)

II e IV apenas.

C)

III e IV apenas.

D)

I, II e III apenas.

E)

I, III e IV apenas.
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Questão 42
Uma organização geralmente se divide em três níveis

Questão 44
Analise o pseudocódigo abaixo e a respectiva saída nas
linhas 24 a 30:

organizacionais: operacional, tático e estratégico. Para cada
nível organizacional existe um tipo específico de sistema de
informação. No nível operacional temos os Sistemas de
processamento de transações (SPT).
Em se tratando de nível tático, temos dois tipos de SI:
Sistemas de informação gerencial (SIG) e Sistemas de apoio
à decisão (SAD). No topo dessa estrutura temos o nível
estratégico, que está amparado por Sistemas de informação
executiva (SIE).
Fonte: FLORENZANO, C. Tipos de Sistemas de Informação nas organizações. Manaus:
CBSI, 2015. Disponível em: < http://www.cbsi.net.br/2015/04/tipos-de-sistemas-deinformacao-nas-organizacoes.html>. Acesso em:
29 mar. 2018. (adaptado).

Uma empresa precisa escolher um sistema de informação
que possibilite o exame de várias alternativas de ação
possíveis, além de disponibilizar a análise sistemática de
riscos associados, e que também possa ser integrado com
outros sistemas e bancos de dados. O tipo de sistema de
informação mais adequado para atender a essas
necessidades é:

A)

Sistema de informação gerencial.

B)

Sistema de informação executiva.

C)

Sistema de informação operacional.

D)

Sistema de processamento de transações.

E)

Sistema de apoio à decisão.

Analise
as
opções
BLOCO_de_INSTRUÇÕES:

para

substituir

o

I

II
Questão 43
Considerando os dispositivos de armazenamento de um
computador, indique a opção que contenha todas as
afirmações verdadeiras:

I.

Os SSDs não possuem partes móveis, podendo suportar
maior impacto, queda e temperatura que os HDs.

II.

Considerando a eficiência energética, podemos afirmar
que a SSHD é uma tecnologia mais eficiente que a SSD
e que os HDs.

III

IV

III. Uma taxa de rotação típica para dispositivos SSD é de
7200 RPM (rotações por minuto).

V

IV. São alguns formatos de conectores para SSDs: SATA,
mSATA e NGFF.

A)

Apenas as afirmações I e II estão corretas;

B)

Apenas as afirmaçôes I e III estão corretas;

C)

Apenas as afirmações I e IV estão corretas;

A)

I;

D)

Apenas as afirmações III e IV estão corretas;

B)

II;

E)

Apenas as afirmações II e IV estão corretas.

C)

III;

D)

IV;

E)

V.
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Qual é a opção correta
BLOCO_de_INSTRUÇÕES:

para

ser

substituída

no
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Questão 45
A política de segurança da informação é um tema constante
e importante para a Governança de TI, que é apoiada por
diversas normas e modelos de governança; dentre eles
destacam-se as normas da família ISO 27000.
Indique a alternativa que descreve corretamente a política de
segurança da informação de acordo com as normas: NBR
ISO/IEC 27001:2013 e NBR ISO/IEC 27002:2013.

Questão 49
O planejamento estratégico da TI (PETI) é uma ferramenta
necessária para planejar, orientar e monitorar a evolução da
execução das ações que a área da Tecnologia da Informação
(TI) deve implementar para garantir o alinhamento ao
planejamento estratégico corporativo, tanto no mundo privado
como no público, e que auxilia a TI no cumprimento de suas
metas através de seus projetos.

A)

Analise as afirmativas a seguir:

B)
C)
D)
E)

Normas e padrões de autenticação e autorização para o
uso de recursos que utilizam a informação em todas as
operações da TI;
Conjunto de normas e padrões para a criação de senhas
de acesso aos sistemas da organização;
Conjunto de normas de segurança para utilização dos
recursos computacionais que tratam a informação;
Normas e procedimentos que definem os elementos da
informação que devem ser seguros e protegidos;
Conjunto de regras gerais que direcionam a segurança
da informação e são suportadas por normas e
procedimentos.

I.

O planejamento estratégico de TI (PETI) é o
pensamento sistêmico estruturado, organizado para que
a administração da TI alcance seus objetivos e metas.

II.

O planejamento estratégico de TI pode ser conduzido a
partir de sistemas automatizados que o administrador
utiliza para monitorar e avaliar constantemente os
resultados obtidos na área.

III.

O planejamento estratégico da TI é o detalhamento de
como a administração vai atuar para alcançar seus
objetivos gerais e operacionais, cumprindo sua missão
e realizando sua visão de futuro. Indique qual alternativa
abaixo está correta com relação as afirmativas acima:

A)

Apenas a afirmativa I é correta.

B)

Apenas a afirmativa II é correta.

C)

Apenas as afirmativas I e III são corretas.

D)

As afirmativas I, II e III são corretas.

E)

Somente as afirmativas I e II são corretas.

Questão 46
Sobre a EAP na disciplina de gerenciamento de projetos,
analise as seguintes afirmações:

I.
II.
III.

A Estrutura Analítica do Projeto, também conhecida como
WBS, do inglês, refere-se à definição das entregas do projeto
e sua decomposição nos chamados pacotes de trabalho.
Elaborar a EAP é um processo do Gerenciamento da
integração do projeto.
A principal saída do processo "Elaborar a EAP" é a Lista dos
Marcos do projeto.

É correto apenas o que se afirma em:
A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) III, apenas.
D) I e III, apenas.
E) II e III, apenas.
Questão 47
Analise o Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER):

Questão 50
Recomenda-se, nos órgãos públicos federais, que todas as
contratações de soluções de TI sejam precedidas de
planejamento, elaborado em harmonia com o Plano Diretor
de Tecnologia da Informação (PDTI).
Analise as afirmações a seguir:

I.

O documento normativo que obriga a esse
alinhamento, assim como orienta as contratações
de soluções de TI, de caráter obrigatório, é a IN
SLTI/MP nº 4/2014.

II.

As orientações normativas em TI para os órgãos
públicos federais são de responsabilidade do
Sistema de Administração dos Recursos de
Tecnologia da Informação (SISP), cujo órgão
central é o Ministério da Educação (MEC).

III.

É obrigatória a existência do PDTI em todo órgão
público federal, e ele não pode ser substituído pelo
Plano Estratégico de Tecnologia de Informação
(PETI), pois este último se configura em aspectos
de nível mais estratégico da organização.

As cardinalidades apresentadas significam que

A)
B)
C)
D)
E)

B se relaciona com uma e apenas uma ocorrência de A;
B se relaciona com nenhuma ou muitas ocorrências de A;
B se relaciona com nenhuma ou apenas uma ocorrência de A;
A se relaciona com uma ou muitas ocorrências de B;
A se relaciona com uma e apenas uma ocorrência de B.

Questão 48
O Analista de TI configurou um host no endereço
192.168.16.137/25 no formato IPv4. Com base nestas
informações, indique a opção que contenha todas as
afirmações verdadeiras:
I
A máscara de rede no formato binário é
11111111.11111111.11111111.10000000.
II
O endereço de rede desta sub-rede é 192.168.16.0 e
o de broadcast é 192.168.16.255.
III
É possível atribuir 126 endereços válidos para hosts.
IV
Conforme a RFC 1918, esta rede é classificada como
classe B.
A) Apenas I e II estão corretas;
B) Apenas I e III estão corretas;
C) Apenas II e III estão corretas;
D) Apenas I e IV estão corretas;
E) Apenas II e IV estão corretas.
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É correto apenas o que se afirma em:

A)

I, apenas.

B)

II, apenas.

C)

III, apenas.

D)

I e II, apenas.

E)

I e III, apenas.
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