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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.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
As empresas vêm transformando as unidades de1

treinamento em universidades corporativas. Em parte, devido

à incapacidade demonstrada pelas universidades tradicionais de

cumprir com o papel de formação e desenvolvimento de4

quadros, mas também em decorrência da necessidade de

atender às próprias especificidades. 

No setor público, a situação não é diferente. As7

organizações públicas têm instituído as unidades de educação

corporativa, abrigadas sob a denominação “escolas de

governo”, com papel semelhante ao das universidades10

corporativas. Respeitam-se, decerto, as características

particulares da administração pública.

De forma semelhante às universidades corporativas,13

desenvolvidas por grandes empresas privadas para assegurar

o alinhamento da capacitação aos valores e desafios

estratégicos que tais empresas enfrentam, o governo necessita16

de que as escolas assumam um papel de “escola corporativa de

gestão”, alinhando-se às políticas e diretrizes de governo no

sentido da melhoria da gestão pública.19

Por outro lado, cada vez mais, os governos recorrem

à sociedade em busca de parcerias para o desenvolvimento de

ações. As formas e os mecanismos de desenvolver essas22

parcerias variam, mas essa prática é cada vez mais adotada e,

em alguns casos, até mesmo institucionalizada, por meio da

incorporação de diferentes atores sociais na definição e na25

gestão de políticas públicas.

Essa prática nos revela uma nova concepção de

Estado, que se aproxima da sociedade e a incorpora por meio28

de atores sociais. A própria Constituição Federal estabeleceu

inúmeros mecanismos e instrumentos de gestão que preveem

a incorporação de atores sociais na gestão pública, em especial,31

nas áreas de saúde, meio ambiente e educação.

Essa forma ampliada de conceber o conceito do que

é público e da ação de governar modifica não só o universo de34

atuação das chamadas escolas de governo, mas também sua

missão.

Em vez de serem concebidas como instrumento de37

modernização do Estado, sua missão passa a ser a de

desenvolver e ampliar a capacidade de governo e aprimorar a

ação dos atores sociais que interagem com o Estado e atuam na40

esfera pública.

Adriano Cesar Ferreira Amorim. O programa de capacitação de servidores
públicos e de cidadãos do Tribunal de Contas da União: um exemplo de
atuação estratégica das escolas de governo. Revista do TCU, ano 45, n.o 26,
jan.-abr./2013. Internet: <http://portal2.tcu.gov.br> (com adaptações).

Julgue os itens que se seguem, relativos às ideias e a aspectos

linguísticos do texto ao lado, de Adriano C. F. Amorim.

1 Seriam preservadas as ideias originais e a correção gramatical

do texto, caso o período “Essa prática (...) atores sociais”

(R.27-29) fosse reescrito da seguinte forma: Essa prática

revela-nos uma nova concepção de Estado que se aproxima e

incorpora a sociedade por meio de atores sociais.

2 As empresas começaram a instituir as universidades

corporativas e os órgãos públicos, as escolas de governo,

mormente devido ao fato de as universidades brasileiras não

capacitarem minimamente os estudantes para o mercado de

trabalho, especialmente nas áreas de saúde, meio ambiente e

educação.

3 As instituições públicas têm buscado firmar parcerias com

agentes externos a seus órgãos para que estes atuem

conjuntamente na definição e na gestão de políticas públicas.

4 A Constituição Federal prevê, como uma das missões do

Estado, a participação da sociedade nas escolas de governo, de

forma a contribuir na gestão pública.

5 A correção gramatical do texto seria mantida caso o trecho

“às próprias especificidades” (R.6) fosse substituída por

a especificidades próprias.

6 Sem prejuízo da correção gramatical do texto e do seu sentido

original, o termo “decerto” (R.11) poderia ser substituído pelo

vocábulo porventura.

7 A expressão “as escolas” (R.17) faz referência às ‘escolas de

governo’ (R.9-10).

8 Nas expressões “Respeitam-se” (R.11) e “alinhando-se” (R.18),

o pronome “se” foi empregado para indicar a indeterminação

do sujeito das respectivas formas verbais. 

9 A coerência e a correção gramatical do texto seriam

prejudicadas caso o trecho “De forma semelhante (...) grandes

empresas privadas” (R.13-14) fosse reescrito da seguinte forma:

De forma semelhante, as grandes empresas privadas

desenvolvem universidades corporativas.

10 A forma verbal “variam” (R.23) está empregada no plural

para concordar com os nomes “formas” e “mecanismos”, na

linha 22.
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Mem. 10/2012-SEGED

Brasília, 25 de novembro de 2012.

Aos dirigentes das unidades de informação 

Assunto: cronograma de remessa de processos para
arquivamento. 

1. Cumpre-me informar que encaminhamos às unidades o
cronograma de remessa de processos para arquivamento
referente ao ano de 2013 (Anexo I). 
2. As orientações a respeito da remessa de processos para
arquivamento estão disponíveis na Portaria n.º 37/2010, que
estabelece os procedimentos e ações de Gestão Documental. 
3. Solicitamos a colaboração de todos para que sejam
observadas as recomendações disponíveis no portal. 
4. Devo mencionar, por fim, que a equipe do Serviço de
Gestão Documental (SEGED) está à disposição para prestar
esclarecimentos sobre o assunto pelo e-mail:
seged@tcro.gov.br. 

Atenciosamente,

(espaço para assinatura)
(nome)

Chefe do SEGED

Considerando as disposições do Manual de Redação da
Presidência da República (MRPR), julgue os itens que se seguem,
a respeito da adequação do formato e da linguagem da comunicação
oficial hipotética acima apresentada.
11 De acordo com o MRPR, o memorando apresenta a agilidade

como sua principal característica, razão por que a apresentação
de anexos e a referência a portarias ou outros documentos
regulamentares não são apropriadas nesse expediente.

12 Para se adequar o memorando em apreço à prescrição do
MRPR relativamente à concisão, seria correta a substituição do
trecho “Cumpre-me informar que encaminhamos”, no início do
seu parágrafo introdutório, por Encaminhamos.

13 Para se adequar a comunicação oficial em apreço ao padrão
estabelecido pelo MRPR para memorando, a menção ao
destinatário deveria ser apresentada após o “Assunto”, feita por
meio de vocativo, seguido de vírgula, da seguinte forma: Aos
senhores dirigentes das unidades de informação,.

Considere que um argumento seja formado pelas seguintes
proposições:
• P1 A sociedade é um coletivo de pessoas cujo discernimento

entre o bem e o mal depende de suas crenças, convicções
e tradições.

• P2 As pessoas têm o direito ao livre pensar e à liberdade de
expressão.

• P3 A sociedade tem paz quando a tolerância é a regra
precípua do convívio entre os diversos grupos que a
compõem.

• P4 Novas leis, com penas mais rígidas, devem ser incluídas
no Código Penal, e deve ser estimulada uma atuação
repressora e preventiva dos sistemas judicial e policial
contra todo ato de intolerância. 

Com base nessas proposições, julgue os itens subsecutivos.

14 O argumento em que as proposições de P1 a P3 são as
premissas e P4 é a conclusão é um argumento lógico válido.

15 A proposição “Deve ser estimulada uma atuação repressora e
preventiva dos sistemas judicial e policial contra todo ato de
intolerância” é uma proposição composta.

16 A P2 ― As pessoas têm o direito ao livre pensar e à liberdade
de expressão ― é uma proposição lógica simples.

P Q R S
V V V
V V F
V F V
V F F
F V V
F V F
F F V
F F F

Com base na tabela apresentada acima, referente ao início da
construção da tabela-verdade da proposição S, composta de P, Q e
R, que são proposições lógicas simples, julgue os itens a seguir.

17 Se S = Qø(PwR), a coluna correspondente à proposição S,
depois de preenchida a tabela-verdade, mostrará, de cima
para baixo e nesta mesma ordem, os seguintes elementos:
V, F, F, F, V, V, F, V.

18 Se S = (P÷Q)v(P÷R), a coluna correspondente à proposição
S, na tabela acima, conterá, de cima para baixo e na ordem em
que aparecem, os seguintes elementos: V, F, F, F, V, V, V, V.

Considerando que uma empresa adquira 10 desktops e
10 notebooks, todos distintos, para distribuí-los entre
20 empregados — 10 homens e 10 mulheres —, de modo que cada
empregado receba um único equipamento, julgue o seguinte item.

19 A quantidade de maneiras distintas de se distribuir esses
equipamentos de forma que os homens recebam somente
desktops é superior a 2 × (9!)2.

RASCUNHO
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Julgue os itens a seguir, acerca da história do estado de Rondônia.

20 O Território Federal do Guaporé foi criado por Getúlio Vargas

mediante o desmembramento de uma parte do território dos

estados do Acre e do Amazonas.

21 A colonização portuguesa do oeste amazônico, no período

colonial, foi motivada pela demanda de látex pelo mercado

europeu.

22 Em 1866, por decreto do governo do Império do Brasil, os rios

Amazonas e Madeira, bem como os seus afluentes, foram

abertos, em toda a sua extensão, à navegação mercante

internacional.

23 Na solução da questão da disputa com a Bolívia pelo território

que hoje corresponde ao estado do Acre, o governo brasileiro

comprometeu-se a construir uma ferrovia para ligar o porto de

Santo Antônio, localizado no rio Madeira, até Guajará-Mirim,

no rio Mamoré.

Com relação a aspectos geográficos do estado de Rondônia, julgue

os itens subsequentes.

24 A política desenvolvimentista utilizada pelos governos

militares, após 1964, favoreceu a ocupação e a atividade

agropecuária no estado de Rondônia.

25 A navegabilidade do Alto Madeira impulsionou a exploração

dos seringais nessa região, pois viabilizou o transporte de mão

de obra e o escoamento de produtos entre Porto Velho e

Manaus.

No que tange à aplicabilidade das normas constitucionais e a

direitos e garantias fundamentais, julgue os itens que se seguem.

26 Se determinado indivíduo perder a nacionalidade por sentença

judicial transitada em julgado, ele não poderá, em regra,

valer-se de novo processo de naturalização para a obtenção da

nacionalidade suprimida, mas será possível ajuizar-se ação

rescisória, em que ele poderá obter a rescisão do julgado, com

a reforma do cancelamento da nacionalidade.

27 A incapacidade civil absoluta configura hipótese de suspensão

dos direitos políticos.

28 As normas constitucionais de eficácia contida são passíveis de

aplicação imediata, sem a necessidade de complementação,

mas podem ter seus efeitos restringidos por atuação exclusiva

do legislador infraconstitucional.

29 Considera-se programática a norma constitucional segundo a

qual a educação, direito de todos e dever do Estado e da

família, deve ser promovida e incentivada com a colaboração

da sociedade.

A respeito da organização político-administrativa e dos poderes da

República, julgue os itens subsequentes.

30 A competência para celebrar tratados, convenções e atos

internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional, é

passível de delegação pelo presidente da República.

31 O Conselho Nacional de Justiça tem competência para rever os

processos disciplinares de juízes e membros de tribunais,

julgados há menos de um ano, ainda que não seja provocado.

32 Constitui competência legislativa remanescente do

estado-membro legislar sobre a prestação de serviço de

transporte coletivo intermunicipal.

33 A iniciativa popular é admitida especificamente para a edição

de leis ordinárias, o que exclui sua utilização para as demais

espécies normativas previstas na Constituição Federal.

34 Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar

concorrentemente sobre informática.

35 A fiscalização do município é exercida pelo Poder Legislativo

estadual, mediante controle externo.

No que se refere às funções essenciais à justiça, julgue os itens

seguintes.

36 Além das funções previstas na Constituição Federal para o

Ministério Público, outras poderão ser estabelecidas pelas

legislações federal e estadual, desde que sejam compatíveis

com a finalidade institucional do órgão.

37 Considerando a autonomia administrativa e financeira atribuída

constitucionalmente ao Ministério Público, veda-se ao Poder

Executivo promover ajustes na proposta orçamentária anual

encaminhada por esse órgão.

Julgue os próximos itens, que dizem respeito aos atos

administrativos.

38 Se um particular descumprir as condições impostas pela

administração para efetuar uma construção, deve-se cassar a

licença que tiver sido concedida para tal construção.

39 A imperatividade é um atributo de todos os atos

administrativos.

40 O Poder Judiciário não pode apreciar de ofício a validade de

um ato administrativo.

41 Caso um delegado ordene a um agente de polícia que torture

um preso, esse ato praticado pelo delegado será considerado

inexistente.

42 A revogação de ato administrativo ocorre nos casos em que se

constata ilegalidade no próprio ato.

 – 3 –

CARGO 7: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO – ESPECIALIDADE: CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃOCARGO 7: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO – ESPECIALIDADE: CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO



||TCERO13_CBNS03_01N762919|| CESPE/UnB – TCE/RO/2013

No que se refere aos princípios básicos da administração, julgue os

itens que se seguem.

43 O fato de um tabelião de cartório privado, ao praticar

determinado ato, no exercício de suas funções, causar dano a

particular enseja a responsabilidade civil do Estado.

44 É objetiva a responsabilidade da administração pública pelos

danos causados por fenômenos da natureza.

45 Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação

dolosa que resulte em perda patrimonial para a União, não

sendo prevista a omissão culposa para esse tipo de delito.

46 Qualquer pessoa pode representar à autoridade competente

visando à instauração de investigação para apuração de ato de

improbidade administrativa.

A respeito da organização administrativa, julgue o item a seguir.

47 As fundações públicas são entidades integrantes da

administração direta.

48 É possível a obtenção, mediante ação de usucapião, da

propriedade de bem pertencente a autarquia e ocupado por

particular por mais de quinze anos ininterruptos.

Com base na Lei Orgânica do TCE/RO, julgue os itens seguintes.

49 Qualquer cidadão que constatar irregularidade na utilização de

verba pública pode formalizar denúncia ao TCE/RO.

50 O ato inicial de concessão de aposentadoria de servidor do

estado de Rondônia estará sujeito à apreciação do TCE/RO,

para fins de registro ou exame.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Com relação às normas gerais de auditoria aplicáveis ao controle

externo brasileiro, julgue o item abaixo.

51 Uma licitação em que a escolha do vencedor seja feita com

base na melhor combinação técnica-qualidade será coerente

com a economicidade.

Acerca das normas relativas aos tribunais de contas, julgue os itens

subsequentes.

52 O tribunal de contas, que tem a responsabilidade de manter sua

independência e objetividade em todas as fases do trabalho de

auditoria governamental, não deverá deixar-se influenciar pelas

demandas sociais.

53 O tribunal de contas pode contratar consultores ou

especialistas de procedência externa para executar trabalho

limitado ao escopo definido pelo servidor do quadro do

tribunal de contas responsável pelos trabalhos de auditoria

governamental.

54 A função dos tribunais de contas é a verificação do

cumprimento da regularidade e da execução dos programas sob

a responsabilidade dos órgãos e entidades governamentais.

Consequentemente, recomendações de caráter gerencial,

visando à melhoria dos processos operacionais, cabem

exclusivamente à auditoria interna e às assessorias

especializadas.

Com relação às normas relativas aos profissionais de auditoria

governamental, julgue os itens a seguir.

55 A responsabilidade do profissional de auditoria governamental

alcança as áreas administrativa, civil e penal, podendo

atingi-lo mesmo em casos caracterizados apenas por

negligência, imperícia ou imprudência. As responsabilidades

éticas perante os usuários internos e externos devem constar no

Código de Ética Profissional, sendo definidas em normas

legais e regulamentares.

56 O profissional de auditoria governamental deve aplicar todos

os procedimentos recomendados para cada tipo de auditoria

especificamente e não se desviar deles, nem reduzir a extensão

ou profundidade dos exames, exceto por questões de tempo e

programação definidas pelas circunstâncias internas ou

externas.

57 O profissional de auditoria governamental designado para a

realização de um trabalho em órgão ou entidade da

administração não poderá recusá-lo, devendo-se considerar que

a seleção para o cargo exige formação multidisciplinar e as

equipes são interdisciplinares, sem prejuízo da requisição de

especialistas em outras áreas.

Com relação às normas relativas aos trabalhos de auditoria

governamental, julgue os itens seguintes.

58 O rodízio obrigatório dos profissionais de auditoria

governamental responsáveis pela execução dos serviços é

considerado um dos requisitos necessários à garantia de

qualidade.

59 Uma das propriedades que deve apresentar um relatório de

auditoria é seu caráter conclusivo, mesmo que não haja certeza

absoluta com base nas evidências apuradas, a informação

revelada deverá possibilitar a formação de uma opinião

categórica acerca dos trabalhos realizados.

60 Na realização da auditoria operacional, os profissionais

responsáveis, ao constatarem incoerências ou imprecisões em

programa governamental, mesmo sem questionar a orientação

política e as diretrizes governamentais, deverão apontar as

situações passíveis de desperdícios ou desvirtuamentos,

recomendando as apropriadas mudanças de rumo na

execução dos referidos programas.

A respeito de orçamento público, julgue os itens que se seguem.

61 Considere que a Procuradoria da Fazenda tenha ajuizado ação

judicial de execução de determinado crédito, que,

anteriormente, havia sido inscrito na dívida ativa da União.

Nessa situação, o ato de ajuizar a ação integra o ciclo

orçamentário.

62 Caso seja aprovada lei complementar que revogue a norma

segundo a qual o exercício financeiro deva coincidir com o ano

civil, mas que mantenha o intervalo de doze meses para o ciclo

orçamentário, o princípio orçamentário da anualidade

permanecerá em vigor.

63 No Brasil, a Lei Orçamentária Anual é uma lei ordinária, visto

que, entre suas características, não consta a coercibilidade.

Com relação às características específicas do orçamento-programa,

julgue os itens seguintes.

64 O orçamento-programa fornece subsídios ao planejamento,

visto que possibilita a ligação entre o controle da execução

orçamentária e a elaboração orçamentária.

65 O orçamento-programa deve expressar o produto final que,

quantificado como meta, representa o objetivo da ação pública,

ainda que a perspectiva do programa seja plurianual.
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A respeito do ordenamento constitucional em vigor no contexto do

orçamento público, julgue os itens subsecutivos.

66 A reserva de contingência, que é definida na Lei Orçamentária

Anual (LOA) e baseada na receita corrente líquida, não pode

ser utilizada para pagamento de restos a pagar que excederem

as disponibilidades de caixa ao final do exercício.

67 No contexto de elaboração do Plano Plurianual (PPA), o

conceito de iniciativa é definido como as entregas de bens e

serviços à sociedade, resultantes da coordenação de ações

orçamentárias e outras ações institucionais e normativas, bem

como do pacto entre entes federados, entre Estado e sociedade

e da integração de políticas públicas.

68 É vedada a abertura de crédito extraordinário sem prévia

autorização legislativa e sem indicação dos recursos

correspondentes.

69 Considere que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de

determinado exercício financeiro tenha autorizado a

contratação de uma operação de crédito com instituição

financeira estrangeira, com a finalidade de equilibrar as

necessidades de gastos com os recursos disponíveis. Nessa

situação, é correto afirmar que a LDO estará tratando de

matéria alheia às suas finalidades.

Acerca de classificações orçamentárias, julgue os itens seguintes.

70 De acordo com as categorias econômicas, a receita pode ser

classificada em receita originária e receita derivada.

71 Suponha que um técnico do governo federal tenha classificado

determinada despesa como encargos financeiros da União.

Nessa situação, é correto afirmar que o técnico se utilizou da

classificação institucional da despesa.

72 Receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o

período contábil, sob a forma de entrada de recursos, aumento

de ativos ou diminuição de passivos, incluindo os provenientes

de aporte dos proprietários da entidade.

Julgue o próximo item, relativo aos tipos de crédito orçamentário

e às contas utilizadas na contabilidade pública.

73 O crédito orçamentário concede ao ordenador de despesa o

direito de gastar os recursos públicos destinados à sua unidade

gestora, mediante emissão de empenho limitado ao valor

autorizado.

No que concerne à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), julgue os

próximos itens.

74 Considere que determinado município deseje aprovar a

redução da alíquota do imposto sobre a propriedade predial e

territorial urbana (IPTU) para imóveis utilizados em ações

sociais filantrópicas. Nessa situação, o Poder Executivo dever

incluir, no texto da LDO, demonstrativo da estimativa e a

compensação da renúncia de receita.

75 Suponha que determinado município tenha aprovado a redução

da alíquota do imposto sobre a propriedade predial e territorial

urbana (IPTU) para imóveis utilizados em ações sociais

filantrópicas. Nessa situação, esse município continuará apto

a receber as transferências voluntárias da União.

76 Considere que o governo federal pretenda instituir programa

para conceder subsídios de realocação dos moradores de

determinada área que será inundada pela construção de uma

represa. Nessa situação, a despesa não poderá ser custeada por

emissão de títulos públicos, ainda que destinados à obra de

construção da referida represa.

77 No contexto da LRF, empresa controlada é aquela que recebe

do ente controlador recursos financeiros para pagamento de

despesas com pessoal ou despesas de custeio em geral.

Com base no disposto na Lei n.º 4.320/1964, julgue os itens que se

seguem.

78 A tomada de contas de todos que, de qualquer modo,

arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem

bens públicos é competência exclusiva do tribunal de contas ou

órgão equivalente.

79 Caso determinada prefeitura municipal não tenha enviado à

respectiva câmara de vereadores a proposta de lei

orçamentária, as dotações existentes no orçamento em curso

destinadas a obras já concluídas deverão integrar a proposta

orçamentária para o exercício seguinte.

80 A abertura dos créditos adicionais depende da existência de

recursos disponíveis, devendo-se considerar como recurso o

superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do

exercício anterior.
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A seguir, é apresentada parte de um arquivo XML de mapeamento

(mapping), correspondente às linhas de 21 a 32, cuja numeração

não compõe o arquivo.

21. <class name="Pessoa" table="PESSOA">

22. <id name="id" column="ID_PESSOA ">

23.  <generator class="native"/>

24. </id>

25. <property name="idade"/>

26. <property name="nome"/>

27. <property name="sobrenome"/>

28. <set name="Eventos" table="Evento_Pessoa">

29.  <key column="ID_PESSOA"/>

30.  <many-to-many column="ID_EVENTO" class="Evento"/>

31. </set>

32. </class>

Tendo como referência as informações acima, julgue os itens

subsequentes a respeito do Hibernate 4.2.

81 De acordo com os padrões do Hibernate 4.2, nas linhas 25, 26

e 27, o correto seria utilizar attribute em vez de property.

82 Para fazer a correlação entre as classes e banco de dados

relacional, o Hibernate utiliza um arquivo XML padronizado

para mapear os objetos envolvidos, assim, de acordo com os

padrões do Hibernate 4.2, as sintaxes das linhas 21 e 28 estão

incorretas.

83 Embora seja possível haver, na orientação a objetos,

relacionamentos do tipo N:M entre classes, isso não ocorre em

bancos de dados relacionais na terceira forma normal (3FN),

que é o padrão do mapeamento entre o Hibernate e os bancos

de dados relacionais. Desse modo, a sintaxe na linha 30 está

incorreta de acordo com os padrões do Hibernate 4.2.

Acerca de sistemas de suporte a ̀ decisão, julgue os itens seguintes.

84 Uma vez que o modelo de dados de um data warehouse tenha

sido definido, nenhuma mudança poderá ocorrer em relação a

sua estrutura.

85 Para aperfeiçoar o desempenho nas consultas aos dados no

modelo de um data warehouse, são realizadas

desnormalizações dos dados, como, por exemplo, modelos que

estejam na 3FN no ambiente de produção serão modelados na

2FN ou até mesmo na 1FN.

Julgue o próximo item, a respeito de portais corporativos e da

especificação JSR-168 para portlets.

86 Portlets podem ser definidos como componentes Java

gerenciados por um container, que geram conteúdo dinâmico

para páginas web por meio de classes Java independentes, que

são compiladas para bytecode.

Acerca da acessibilidade na web e do modelo de acessibilidade em
governo eletrônico (e-Mag) 3.0, julgue os itens a seguir.

87 O e-Mag recomenda o uso da tag form na apresentação de
formulários, ainda que haja apenas um elemento no formulário.
Se houver mais de um elemento, deve-se dispô-los na ordem
correta de navegação, sem utilizar o atributo tabindex.

88 De acordo com as recomendações do e-Mag, deve haver, nos
sítios, uma barra de acessibilidade no topo de cada página
contendo itens para aumentar fonte, alterar contraste e acessar
atalhos.

Com relação aos padrões de interoperabilidade de governo
eletrônico 2013 (e-Ping), julgue os itens subsecutivos.

89 Os sistemas de informação do governo federal devem prever
a construção de adaptadores que permitam o acesso às
informações dos serviços eletrônicos web e possibilitem a
modificação do conteúdo de uma página web com base em
protocolos de dados (XML, XSL). Para facilitar a
interoperabilidade entre os serviços de governo eletrônico, o
formato XML é considerado pela e-Ping um padrão
preferencial de representação.

90 Como diretriz técnica para integração de sistemas de
informação, a e-Ping recomenda a adoção gradual da
arquitetura orientada a serviços (SOA), utilizando tanto o
desenvolvimento de projetos embasados em REST quanto os
embasados em SOAP (simple object access protocol) para
interconexão em arquiteturas descentralizadas ou distribuídas.

Com relação aos tipos básicos de estruturas de informação e à
pesquisa de dados, julgue o item abaixo.

91 Considere uma tabela de um banco de dados com chave
primária e tipo de campo que receba um valor inteiro. Ao se
efetuar uma pesquisa de um valor sobre a chave primária dessa
tabela, o método de busca binária requer, no máximo, lg(n)
comparações para localizar o elemento pesquisado, em que n
é o número de registros.

Julgue os itens a seguir, quanto à modelagem relacional de dados e
à administração de dados.

92 A linguagem de manipulação de dados (DML) abrange uma
linguagem de consulta embasada tanto na álgebra relacional
quanto no cálculo relacional de tuplas. Alguns comandos que
representam essa linguagem são SELECT, CREATE TABLE e
CREATE INDEX.

93 No contexto de bancos de dados, visão (view) é um objeto que
consiste em uma lista organizada de todos os elementos de
dados que são pertinentes para o sistema. A visão descreve
entradas, saídas, composição de depósito de dados e cálculos
intermediários.

94 No modelo de dados utilizado nos bancos de dados relacionais,
os registros são organizados em grafos, nos quais consta um
único tipo de associação que define uma relação1:N entre dois
tipos de registros: proprietário e membro. Dessa maneira,
dados dois relacionamentos 1: N entre os registros A e D e
entre os registros C e D, é possível construir um
relacionamento M:N entre A e D.
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Julgue o item abaixo, relativo a desenvolvimento de aplicações
web.

95 Cookie é uma parte da informação armazenada como cadeia de
texto em uma máquina. O navegador retornará o cookie para o
servidor na próxima consulta da página.

Julgue os itens subsequentes, com base nos conceitos de
modelagem relacional dos dados e de administração de dados.

96 O becape quente, que é realizado com o banco de dados
desligado, pode ser executado por meio de scripts shell, no
Linux/Unix, ou por meio de batch, no Windows, sendo sempre
obrigatório copiar todo o conteúdo do banco de dados.

97 Os becapes gerados por uma versão mais recente do SQL
Server não podem ser restaurados com o uso de versões
anteriores.

Acerca das técnicas de análise de desempenho e otimização de
consultas SQL, julgue os próximos itens.

98 Em tabelas sequenciais (HEAP FILES), os registros são
dispostos conforme a ordem de entrada. Em geral, a pesquisa
sobre os registros será mais lenta, pois os registros serão
varridos sequencialmente para localização do dado pesquisado.

99 Para aperfeiçoamento das consultas em tabelas, em relação ao
tempo de atualização e de consulta dos registros, deve-se criar
o maior número de índices possível, independentemente do uso
da tabela.

100 Em tabelas com o mesmo tipo de registros, porém com campos
de tamanho variável, pode-se utilizar, nesses campos, o tipo
texto de tamanho variável (VARCHAR) para otimização do
espaço de armazenamento em disco.

Julgue os itens a seguir, acerca de planejamento estratégico de
tecnologia da informação (TI).

101 A metodologia BSP (business systems planning) apresenta
processo de planejamento estático, que auxilia no desenho,
implementação e encerramento do processo.

102 A matriz SWOT pode ser utilizada como ferramenta auxiliar
para determinar as responsabilidades durante o processo de
elaboração do planejamento estratégico de TI.

Em relação ao gerenciamento de projetos e de serviços, julgue os
itens que se seguem.

103 O processo de gerenciamento do catálogo de serviço envolve
a garantia da documentação contendo informações atualizadas
dos serviços em produção.

104 Garantir que os serviços de TI atendam os níveis de
disponibilidade acordados faz parte do processo de
gerenciamento da configuração.

105 O termo de abertura do projeto faz parte do processo de
gerenciamento da integração do projeto.

106 A publicação que trata da transição de serviços (service
transition) é um guia para auxiliar no desenho e
desenvolvimento dos processos de gerenciamento de serviços.

Com base no COBIT, julgue os próximos itens a respeito de
governança de TI.

107 No processo de assegurar a continuidade do negócio, são
definidos os acordos de nível de serviço para os serviços
providos de TI.

108 Escalonar um incidente que não pode ser resolvido por uma
determinada área é parte do processo de gerenciamento da
central de serviços e incidentes.

109 A criação de um portfólio de planos táticos de TI integra o
processo que define a arquitetura da informação.

Acerca de qualidade de software, julgue os itens a seguir.

110 Faz parte do nível 5 do CMMI a identificação dos gerentes
pelos pontos fracos dos processos, defeitos que são
identificados e corrigidos, tendo suas causas estudadas para
que não sejam mais repetidos.

111 A gestão integrada de projetos, que mantém o uso
documentado de esforços, prazos e riscos, é parte integrante do
nível 2 do CMMI.

Com relação à gestão de segurança da informação, julgue os itens
que seguem.

112 Gestão de vulnerabilidades técnicas, de continuidade do
negócio e de incidentes de segurança da informação são
exemplos de controles considerados como boas práticas para
a segurança da informação.

113 As ações referentes à segurança da informação devem focar
estritamente a manutenção da confidencialidade e a integridade
e disponibilidade da informação.

114 Um incidente de segurança da informação se caracteriza como
um conjunto de eventos que podem, com qualquer
probabilidade, comprometer as operações do negócio ou
ameaçar a segurança da informação.

115 A proteção dos registros organizacionais e a manutenção da
privacidade de informações pessoais são, do ponto de vista
legal, controles essenciais para uma organização.

Julgue os itens a seguir com relação à gestão de risco.

116 Após análise e avaliação de riscos, caso as informações sejam
insuficientes para se proceder ao tratamento do risco, deve-se
executar novamente a análise e avaliação de riscos e revisar o
contexto nas partes afetadas pelo escopo.

117 Realizar mais de uma vez as atividades de análise, avaliação e
tratamento do risco, seguindo um enfoque interativo na
execução das análises de riscos, assegura que riscos de alto
impacto ou de alta probabilidade possam ser adequadamente
avaliados.

Acerca de prevenção e tratamento a ataques a redes de
computadores, julgue os itens subsecutivos.

118 O processo de tratamento e de resposta a incidentes de
segurança da informação é independente da política de
continuidade de negócio.

119 Ataques de negação de serviço volumétricos são prevenidos de
maneira eficaz por filtros orientados a conteúdo.

120 Ataques de buffer overflow não são evitados com a inspeção de
cabeçalhos.
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PROVA DISCURSIVA
• Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, 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 será avaliado
fragmento de texto escrito em local indevido.

• Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a 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.
• Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 30,00 pontos, dos quais até 1,00 ponto será atribuído ao quesito apresentação e estrutura

textual (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos).

O ciclo PDCA (plan, do, check, act) embasa-se em uma ideia central bem simples: à medida que se faz

algo, aprende-se com o processo. Assim, a proposta de solução para determinado problema implica sua melhor

compreensão, o que favorece sua solução. A repetição desse ciclo e o aprofundamento de sua compreensão

contribuem para a obtenção de uma melhoria continuada. A abordagem voltada ao processo, adotada nas

normas NBR ISO/IEC n.º 27.001 e n.º 27.002, incorpora o ciclo PDCA como um dos pilares para a definição, a

implantação e a operação de um sistema de gestão da segurança da informação (SGSI).

Em face das informações acima, de caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo a respeito de segurança da informação,

enfocando, necessariamente, os seguintes aspectos:

< abordagem voltada ao processo e SGSI; [valor: 14,00 pontos]

< aplicação do PDCA à definição, implantação e operação de um SGSI. [valor: 15,00 pontos]
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RASCUNHO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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