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CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS – EDITAL 065/2014 

REITORIA E CAMPUS RIBEIRÃO DAS NEVES 
PROVA OBJETIVA: TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO 
 
1) Esta prova é composta de 50 questões, todas de múltipla escolha, com 05 
opções de escolha. 

2) A prova terá início às 14:00h com duração de 04 horas. Você será avisado 
quando restarem 30 minutos para o final. 

3) Tenha em mãos apenas o material necessário para a resolução da prova. 
Não é permitido o uso de calculadoras nem o empréstimo de qualquer tipo de 
material. 

4) Resolva as questões neste caderno de provas. Logo após, solicite ao fiscal o 
seu cartão de resposta para preenchimento das respostas. Transcreva-as a 
lápis, confira com atenção e então cubra a opção escolhida com caneta azul ou 
preta. ATENÇÃO: só existe 01 (uma) alternativa 
correta. 

 

 

OBSERVE COMO SE DEVE PREENCHER O 
CARTÃO DE RESPOSTA 

 

 

5) Assine o cartão de resposta no local indicado 

6) A apuração do resultado será feita por leitora ótica, não havendo 
processamento manual dos cartões. 

7) NÃO dispomos de outros cartões de resposta para substituir os errados, 
portanto, atenção. 

8) caso você perceba alguma irregularidade, comunique-a imediatamente aos 
fiscais. 

9) Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala para entrega 
simultânea do cartão de resposta e assinar na folha de ocorrência. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS 

 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS – EDITAL Nº 065/2014 

 

Cargo: Técnico de Tecnologia da Informação 

Data: 01/06/2014 

Número de questões: 50 / Número de páginas: 22 páginas 

Obs.: Cada questão vale 2 pontos 

 

Questão 1 - Marque V para Verdadeiro e F para Falso nos conceitos 

referentes ao Modelo de Entidade-Relacionamento: 

(   ) Uma entidade é um objeto no mundo real que é distinguível de todos 

os outros objetos. 

(   ) Uma entidade é representada por um conjunto de valores, que são 

propriedades descritivas.  

(   ) Um relacionamento é uma associação entre entidades. 

(   ) As cardinalidades de um relacionamento podem ser: um-para-um, um-

para-dois e um-para-muitos. 

(   ) A chave primária é um atributo ou um conjunto de atributos que 

identificam unicamente uma instância em uma entidade. 

A sequência correta é: 

a) V – F – V – V – V 

b) V – F – V – F – V 

c) F – V – F – F – V 

d) F – F – V – F – V 

e) V – V – F – V – F 
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Questão 2 - Considerando as linguagens DML (Linguagem de 

Manipulação de Dados), DDL (Linguagem de Definição de Dados) e DCL 

(Linguagem de Controle de Dados), que são subconjuntos da linguagem 

SQL, associe os comandos na segunda coluna com cada uma dessas 

linguagens de acordo com a primeira coluna: 

1) DML 

2) DDL 

3) DCL 

(    ) INSERT 

(    ) GRANT 

(    ) DELETE 

(    ) DROP 

(    ) REVOKE 

(    ) CREATE 

 

A sequência correta é: 

a) 1 – 3 – 1 – 2 –3 – 2 

b) 1 – 3 – 2 – 1 –3 – 2 

c) 2 – 2 – 2 – 2 –3 – 1 

d) 2 – 3 – 1 – 3 –2 – 1 

e) 3 – 1 – 3 – 1 –2 – 3 

 

Questão 3 - O comando usado na linguagem SQL para acrescentar 

atributos a uma tabela existente é: 

a) CHANGE TABLE 

b) MODIFY TABLE 

c) SHIFT TABLE 

d) ALTER TABLE 

e) INSERT TABLE 

 

Questão 4 - São funções agregadas da linguagem SQL, exceto: 

a) COUNT 

b) SUM 

c) MAX 

d) MIN 

e) MED 
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Questão 5 - Assinale a alternativa incorreta: 

a) Uma trigger é uma instrução que o sistema executa automaticamente 

como um efeito colateral de uma modificação no banco de dados. 

b) Para definir uma View, o comando usado na linguagem SQL é CREATE 

VIEW. 

c) Uma View é um tipo de função, que executa uma determinada tarefa no 

banco de dados. 

d) Uma Stored procedure é um grupo de comandos SQL que executam 

determinada tarefa. 

e) Uma função em SQL deve retornar um valor. 

As questões 6, 7 e 8 referem-se Sistema Gerenciador de Banco de Dados 

PostgreSQL, na versão 8.2. Para estas questões, considere a definição de 

uma tabela chamada CLIENTE, onde o nome completo do cliente seja 

armazenado no campo NOME, o município de residência no campo 

CIDADE, o estado de residência no campo ESTADO e a renda mensal do 

cliente no campo RENDA. 

Questão 6 - Qual das opções abaixo traz os comandos necessários para 

recuperar os dados de todas as clientes cujo primeiro nome começa com 

ANA, independente de o nome ter sido armazenado com letra maiúscula 

ou minúscula? 

a) SELECT * FROM CLIENTE WHERE NOME = ‘ANA%’ 

b) SELECT * FROM CLIENTE WHERE NOME LIKE ‘ANA’ 

c) SELECT * FROM CLIENTE WHERE NOME LIKE ‘ANA%’ 

d) SELECT * FROM CLIENTE WHERE NOME ILIKE ‘ANA%’ 

e) SELECT * FROM CLIENTE WHERE NOME ILIKE ‘%ANA’ 

Questão 7 - Se você deseja visualizar apenas o nome completo dos 10 

clientes com maior renda, qual dos comandos abaixo traz essa 

informação? 

a) SELECT NOME FROM CLIENTE ORDER BY RENDA TOP 10 

b) SELECT NOME FROM CLIENTE ORDER BY RENDA DESC LIMIT 10 

c) SELECT NOME (10) FROM CLIENTE ORDER BY RENDA DESC 

d) SELECT * FROM CLIENTE ORDER BY RENDA LIMIT 10 

e) SELECT NOME (10) FROM CLIENTE ORDER BY RENDA ASC 
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Questão 8 - Para exibir o nome do município e o número de clientes com 

renda acima de R$ 5.000,00, de cada município, considerando apenas os 

clientes residentes no estado de MG, e apenas os municípios com mais 

de 10 clientes nessa situação, qual das opções abaixo traz esta 

informação? 

a) SELECT MUNICIPIO, COUNT(*) FROM CLIENTE WHERE ESTADO = 

‘MG’ AND RENDA>5000 AND COUNT(*)>10 GROUP BY MUNICIPIO 

b) SELECT CIDADE, COUNT(*) FROM CLIENTE  WHERE ESTADO = 

‘MG’ AND RENDA>5000 AND COUNT(*)>10 GROUP BY CIDADE  

c) SELECT CIDADE, COUNT(*) FROM CLIENTE  WHERE ESTADO = 

‘MG’ AND RENDA>5000  GROUP BY CIDADE  HAVING COUNT(*)>10 

d) SELECT CIDADE, COUNT(*) FROM CLIENTE WHERE ESTADO = ‘MG’ 

AND RENDA>=5000  GROUP BY CIDADE  ORDER BY 10 

e) SELECT CIDADE, COUNT(*) FROM CLIENTE  WHERE RENDA>5000  

GROUP BY CIDADE  HAVING COUNT(*)>10 

 

As questões 9 e 10 referem-se Sistema Gerenciador de Banco de Dados 

SQL Server, na versão 2000. 

Questão 9 - Qual é a função da sintaxe:  DATEDIFF (DatePart , StartDate , 

EndDate)  

a) Retorna se há diferença entre dados de dois valores. 

b) Retorna o número de anos entre duas datas. 

c) Retorna o primeiro dia e o último dia de um ano informado. 

d) Retorna se há diferença entre horários de dois valores. 

e) Retorna um número correspondente a diferença entre a data/hora de 

dois valores. 

Questão 10 - Comando que pode ser usado para Converter uma 

expressão de um tipo de dados em outro: 

a) CAST 

b) CHANGE 

c) TRANSFORM 

d) REMAKE 

e) MODIFY 
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Questão 11 - Scrum possui as seguintes práticas, características e 

papéis, exceto: 

a) Product backlog  

b) Sprint backlog 

c) Daily meetings 

d) Process backlog 

e) Product owner 

 

Questão 12 - Segundo Pressman(2011): uma metodologia de processo 

genérica para engenharia de software compreende as atividades a seguir, 

exceto: 

a) Comunicação 

b) Planejamento 

c) Modelagem 

d) Construção 

e) Implantação 

 

Questão 13 - O principal foco da engenharia de software é: 

a) Escopo 

b) Tempo 

c) Risco 

d) Custo 

e) Qualidade 

 

Questão 14 - A metodologia de desenvolvimento de software que tem uma 

abordagem sequencial, sistemática e algumas vezes é chamado de  ciclo 

de vida clássico, é o modelo: 

a) XP 

b) Rup 

c) Scrum 

d) Espiral 

e) Cascata 
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Questão 15 - As metodologias ágeis têm o objetivo de acelerar o 

desenvolvimento do software visando a melhoria contínua do processo. É 

considerada uma metodologia de desenvolvimento ágil de software, 

exceto:  

a) FDD 

b) Scrum 

c) XP 

d) Crystal 

e) Espiral 

Questão 16 - O processo de levantamento de requisitos, segundo 

Pressman (2011), também é chamado de: 

a) Apuração de requisitos 

b) Validação de requisitos 

c) Verificação de requisitos 

d) Constatação de requisitos 

e) Elicitação de requisitos 

Questão 17 - O diagrama da UML 2.0 que pode ser utilizado para 

modelagem de processos de negócios:  

a) Diagrama de estados 

b) Diagrama de sequencia 

c) Diagrama de caso de uso 

d) Diagrama de classes 

e) Diagrama de atividades 

Questão 18 - A UML define em sua versão 2.0 duas categorias: diagramas 

estruturais e diagramas dinâmicos. Assinale a alternativa que não seja 

diagrama estrutural da UML. 

a) Diagrama de Caso de Uso. 

b) Diagrama de Implantação. 

c) Diagrama de Pacotes. 

d) Diagrama de Classes. 

e) Diagrama de Objetos. 
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Questão 19 - O diagrama da UML 2.0 que apresenta a interação entre os 

objetos em relação ao tempo é o de: 

a) Atividades 

b) Componentes 

c) Estado 

d) Classes 

e) Sequência 

 

Questão 20 - São atividades metodológicas do processo de 

desenvolvimento de software XP (Extremme Programming), exceto:  

a) Planejamento 

b) Análise 

c) Projeto 

d) Codificação 

e) Testes 

 

Questão 21 - Todas alternativas estão corretas, exceto: 

a) JavaScript é uma linguagem que roda no lado cliente da aplicação 

b) PHP é uma linguagem que permite o uso do mecanismo de herança 

c) Em PHP não é possível criar programas que consumam Web services 

d) CSS é uma linguagem de estilo que define o layout de documentos 

HTML 

e) PHP não é uma linguagem de programação compilada 

 

Questão 22 - Em orientação a objetos, o mecanismo que permite a 

reutilização da estrutura e do comportamento de uma classe ao se definir 

novas classes é: 

a) Polimorfismo 

b) Encapsulamento 

c) Método 

d) Herança 

e) Atributo 
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Questão 23 - Considere o código abaixo: 

<?php 

 $a = 5; 

 $b = 3; 

 $c = 10;  

 for ($i = 1; $i<5; $i++) 

 { 

  if ($i % 2 == 0) 

   $c = $a + $c; 

  else 

   $b++;   

 }  

 $c = $c + $b;  

 echo 'Este é o valor de c:' + $c; 

?> 

O resultado de C que será mostrado na tela é: 

a) 13 

b) 18 

c) 15 

d) 25 

e) 17 

 

Questão 24 - Assinale a alternativa que não apresenta um algoritmo de 

ordenação de vetores: 

a) Buble Sort 

b) Insertion Sort 

c) Quick Sort 

d) Full Sort 

e) Heap Sort 
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Questão 25 - Considere o código PHP abaixo: 

<?php 

 $array = array("Ana", "Claudia", "Jose", "Joao", "Maria", "Carol", 

"Marcos", "Pedro");  

 $x = count($array); 

 if ($x < 10) 

  $array[$x] = "Roberta"; 

 else 

  $array[$x] = "Renato"; 

 echo $array[$x-1]; 

?> 

Qual nome será exibido: 

a) Roberta 

b) Renato 

c) Ana 

d) Marcos 

e) Pedro 

 

Questão 26 - Métodos e propriedades podem ter sua visibilidade definida 

pelos modificadores “public”, “private” e “protected”. Dentre as 

afirmativas abaixo, marque a alternativa correta: 

a) Itens marcados como “public” podem ser acessados por todas as outras 

classes e métodos.  

b) Itens marcados como “private” podem ser acessados somente por 

métodos da própria classe ou de classes herdadas. 

c) Itens marcados como “protected” podem ser acessados somente por 

métodos da própria classe. 

d) Podemos entender que “protected” é o modificador mais restritivo. 

e) Todas alternativas estão incorretas. 



CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS – EDITAL 056/2014 – PÁGINA 12 

 

Questão 27 - Considere A = 5%2. Qual valor de A em javascript? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 0 

e) Null 

 

Questão 28 - Um conceito importante em orientação a objetos é a 

capacidade de se construir métodos e atributos protegidos, que não 

aceitam acesso direto. O nome deste conceito é: 

a) Herança 

b) Polimorfismo 

c) Encapsulamento 

d) Sobrecarga 

e) Programação Dinâmica 

 

Questão 29 - Com relação à JavaScript, analise as proposições: 

i) É uma linguagem que roda no lado servidor 

ii) É uma linguagem com tipagem dinâmica, ou seja, os tipos de 

variáveis não precisam ser definidos no início do programa. 

iii) Em JavaScript não é possível criar programas orientados a objetos. 

Podemos afirmar que: 

a) Apenas a afirmativa i está correta. 

b) A afirmativa i e ii estão corretas. 

c) A afirmativa i e iii estão corretas. 

d) Apenas a afirmativa ii está correta. 

e) Todas as afirmativas estão incorretas. 
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Questão 30 - O PHP possui duas variáveis superglobais que são usados 

para obter dados enviados pelos usuários.  A variável responsável por 

capturar dados provenientes de formulários é: 

a) $_GET 

b) $_POST 

c) $_FORM 

d) $_GETFORM 

e) $_PHPFORM 

 

Questão 31 - O Zend Framework possui componentes divididos em 

categorias que permitem o Desenvolvimento Rápido de Aplicações (RAD), 

Internacionalização, Interoperabilidade e que utilizam o conceito Modelo-

Visão-Controlador (MVC). Relacione abaixo os componentes com suas 

devidas categorias: 

(1) Zend_Locale    

(2) - Zend_Reflection 

(3) - Zend_Soap_Server 

(4) - Zend_Form   

      

(  ) Interoperabilidade (webservices) 

( ) Modelo-Visão-Controlador (MVC) 

( ) Desenvolvimento Rápido de 

Aplicações (RAD) 

(  ) Internacionalização 

A sequencia correta é: 

a) 3,4,2,1 

b) 3,1,4,2 

c) 1,2,4,3 

d) 1,4,2,3 

e) nenhuma das alternativas. 

Questão 32 - Na versão 2 do Zend Framework, quando estamos usando 

uma aplicação com a estrutura padrão skeleton do Zend, o arquivo de 

configuração do sistema é: 

a) Bootstrap.php 

b) Application.ini 

c) Settings.php 

d) Application.config.php 

e) Nenhuma das alternativas anteriores 
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Questão 33 - Relacione abaixo os eventos DOM HTML com suas 

respectivas funções: 

(1) - onblur()                   

(2) - onsubmit()   

(3) - ondragdrop()      

(4) – onkeypress()       

 

 

 

 

 

 

 

A sequencia correta é: 

a) 1,2,4,3 

b) 4,2,1,3 

c) 1,3,2,4 

d) 3,1,2,4 

e) nenhuma das alternativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  ) Evento ocorre quando usuário 

solta o que havia arrastado sobre 

a página. 

( ) Evento ocorre quando um 

elemento de formulário perde o 

foco. 

( ) Evento ocorre quando 

formulário é enviado. 

(  ) Evento ocorre quando usuário 

pressiona uma tecla. 
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Questão 34 - Sobre a API XMLHttpRequest, base da tecnologia Ajax,  todas as 

afirmativas abaixo são corretas, EXCETO: 

a) A linguagem JavaScript pode ser usada para escrever aplicações com essa API. 

b) Essa API permite transferir e manipular dados de forma assíncrona com os 

servidores. 

c) Essa API permite a transferência somente de arquivos XML. 

d) Surgiu como parte de um objeto ActiveX no Internet Explorer 5.0. 

e) A propriedade onreadystatechange define a função que irá tratar os eventos a 

cada mudança de estado da requisição. 

 

Questão 35 - Sobre os formatos de dados JSON e XML, é incorreto afirmar: 

a) - O formato JSON não requer a função EVAL para formatar os dados. 

b) - Considerando dois arquivos, um JSON e outro XML, ambos com o mesmo 

conteúdo respeitando suas formatações, o formato JSON usa menos bytes na 

transferência de dados entre cliente e servidor. 

c) - XML é melhor para transferência de arquivos de sons, imagens e outras 

estruturas binárias, porque ele possui a característica <[CDATA[]]>.  

d) - Requisições Ajax ao servidor são iguais tanto para JSON quanto para XML. 

e) – A sigla JSON significa JavaScript Object Notation. 

 

 

Questão 36 - Sobre a linguagem PHP, relacione as funções da esquerda com seu 

respectivo uso na coluna da direita: 

(1) - addslashes()       

(2) - require_once()       

(3) - include()                         

(4) – extract()      

 

(  ) Inclui um arquivo externo no 

script. 

(  ) Útil para prevenção de SQL 

Injection. 

(   ) Importa variáveis para a tabela 

de símbolos a partir de um vetor. 

(   ) Verifica se arquivo ainda não 

foi incluído, caso ainda não tenha 

sido, inclui o arquivo no script. 
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A sequencia correta é: 

a) 1,4,2,3 

b) 1,4,3,2 

c) 4,1,3,2 

d) 4,2,1,3 

e) nenhuma das alternativas. 

Questão 37 - A classe PDO consiste de uma interface para acessar banco de 

dados em PHP. Sobre o uso da classe PDO do PHP, é correto afirmar, EXCETO: 

a) Utilizando a classe PDO, o mesmo código SQL escrito para o SGBD MySQL 

funciona no SBDB SQL Server. 

b) Para que o PDO funcione para um determinado SGBD, é necessário um drive 

adicional desse SGBD. 

c) Após a execução do comando beginTransaction(), se um comando UPDATE, 

INSERT ou DELETE for executado na base de dados, é necessário que seja executado 

o comando commit() para que a ação seja efetivada. 

d) O comando prepare() precisa ser executado antes do comando exec(). 

e) O comando query() pode utilizado para executar uma sentença SQL “SELECT” 

retornando um conjunto de dados. 

Questão 38 - Analise o comando em PHP abaixo: 

<?php 

$wsdl = "https://treinamento2.comprasnet.gov.br/IntegracaoSistemas?wsdl"; 

$client = new SoapClient($wsdl, array('local_cert'     => "ifmg_key.cer")); 

$func = $client->__getFunctions(); 

print_r($func); 

?> 

Todas as afirmações abaixo são verdadeiras, EXCETO: 

a) O código acima utiliza a arquitetura SOAP para a comunicação. 

b) O código acima lista todos os métodos disponíveis no WSDL. 

c) O código está usando o certificado ifmg_key.cer disponível no servidor para 

estabelecer a conexão. 

d) O certificado ifmg_key.cer está disponível na mesma pasta do script acima. 

e) O servidor utiliza protocolo seguro para comunicação.  
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Questão 39 - A função do PHP array_pop é responsável por: 

a) Unir dois ou mais arrays 

b) Retirar um elemento do fim do array. 

c) Remover valores duplicados de um array. 

d) Inserir um elemento no fim do array. 

e) Procurar um determinado valor em um array. 

 

Questão 40 - O controle de sessão é essencial para aplicações com autenticação 

em PHP. Sobre os vetores superglobais $_SESSION e $_COOKIE, identifique a 

afirmativa verdadeira abaixo: 

a) Os valores do vetor $_COOKIE são gravados no servidor. 

b) O comando session_start() sempre cria uma nova sessão. 

c) PHP usa por padrão o vetor superglobal $_COOKIE para armazenar o ID da 

sessão.  

d) Não é possível programar uma data para expiração do COOKIE na máquina do 

cliente. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

 

As questões 41 à 50 são referentes à Lesgilação. 

 

 

Questão 41 - De acordo com a lei 8.112/90, que institui o regime jurídico 

único, constituem indenizações ao servidor, EXCETO: 

a) diárias.  

b) ajudas de custo. 

c) auxílio-moradia. 

d) gratificação natalina. 

e) transporte.  
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Questão 42 - Tendo em conta a lei 8.112/90, que institui o regime jurídico único, 

considere as afirmações como V (verdadeiras) ou F (falsas) e assinale, a seguir, a 

resposta: 

(   ) ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo 

ficará sujeito a estágio probatório por período de 12 (doze) meses, durante o qual 

a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do 

cargo.   

(  ) é de quinze dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar 

em exercício, contados da data da posse.   

(   ) a posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da publicação do ato de 

provimento.  

(   ) a readaptação é uma das formas de provimento em cargo público.  

(  ) o servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá 

ser nomeado para ter exercício, interinamente, em outro cargo de confiança, 

hipótese em que receberá a remuneração correspondente ao que atualmente 

ocupa, durante o período da interinidade.  

Marque a opção CORRETA: 

a) F, V, V, V e F. 

b) F, F, V, F  e V. 

c) V, F, V, V, e V. 

d) V, F, V, F e F. 

e) Todas são verdadeiras. 

 

Questão 43 - Segundo a lei 8.112/90, que institui o regime jurídico único, são 

deveres do servidor, EXCETO:  

a) ser assíduo e pontual ao serviço. 

b) cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. 

c) responder civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas 

atribuições. 

d) zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. 

e) levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver 

ciência em razão do cargo. 
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Questão 44 - De acordo com a Lei 8.112/90, que institui o regime jurídico 

único, ao servidor é proibido: 

a) retirar, com ou sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer 

documento ou objeto da repartição. 

b) participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou 

não personificada, exercer o comércio, inclusive na qualidade de acionista, cotista ou 

comanditário. 

c) manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, 

companheiro ou parente em qualquer grau civil. 

d) recusar fé a documentos públicos. 

e) atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo 

quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes 

independentemente do grau civil, e de cônjuge ou companheiro. 

 

Questão 45 - De acordo com o decreto 1.171/94, Código de Ética Profissional do 

Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, é vedado ao servidor público, 

EXCETO: 

a) pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, 

gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, 

familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para influenciar 

outro servidor para o mesmo fim. 

b) permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou 

interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados 

administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. 

c) prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que 

deles dependam. 

d) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, 

para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem. 

e) utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento 

para atendimento do seu mister. 



CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS – EDITAL 056/2014 – PÁGINA 20 

 

Questão 46 - Tendo em conta o decreto 1.171/94, Código de Ética Profissional do 

Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, considere as afirmações como V 

(verdadeiras) ou F (falsas) e assinale, a seguir, a resposta: 

(  ) em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, 

indireta autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça 

atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma Comissão de 

Ética.   

(   ) a função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, não se 

integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos 

verificados na conduta do dia-a-dia em sua vida privada não poderão acrescer ou 

diminuir o seu bom conceito na vida funcional.  

(   ) o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, 

não implica a moralidade do ato administrativo.  

(   ) à Comissão de Ética incumbe fornecer, aos organismos encarregados da 

execução do quadro de carreira dos servidores, os registros sobre sua conduta 

ética, para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais 

procedimentos próprios da carreira do servidor público.  

 

Marque a alternativa CORRETA: 

a) F, V, F e V. 

b) F, V, V e F. 

c) V, F, F e V. 

d) V, V, F e V. 

e) Todas são verdadeiras. 

 

Questão 47 - De acordo com a lei 8.666/93, Lei de Licitações, são modalidades de 

licitações, EXCETO: 

a) tomada de preços. 

b) chamamento público. 

c) leilão.  

d) convite. 

e) concurso. 
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Questão 48 - Considerando a Instrução Normativa MP/SLTI Nº 04, avalie as 

seguintes afirmações e assinale a resposta a seguir: 

I – “Fiscal Técnico do Contrato” é servidor representante da empresa contratada 

com competência para fiscalizar tecnicamente o contrato.  

II – “Gestão” é conjunto de atividades superiores de planejamento, coordenação, 

supervisão e controle, relativas às Soluções de Tecnologia da Informação que 

visam garantir o atendimento dos objetivos do órgão ou entidade.  

III – “Preposto” é o servidor representante da Área Administrativa, indicado pela 

autoridade competente dessa área para fiscalizar o contrato quanto aos aspectos 

administrativos.  

IV – “Documento de Oficialização da Demanda” é documento que contém o 

detalhamento da necessidade da Área Requisitante da Solução a ser atendida 

pela contratação.  

Estão CORRETAS: 

a) II e III. 

b) I, II e IV. 

c) I, III e IV. 

d) II, III e IV. 

e) II e IV. 

 

Questão 49 - Considerando a Instrução Normativa MP/SLTI Nº 04, assinale a 

alternativa CORRETA: 

a) a Estratégia da Contratação será aprovada e assinada pelo Setor Requisitante. 

b) é obrigatória a execução da fase de Planejamento da Contratação, exceto nos 

casos de inexigibilidade. 

c) a Análise de Riscos será elaborada pela Equipe de Planejamento da 

Contratação e conterá a definição dos responsáveis pelas ações de prevenção dos 

riscos e dos procedimentos de contingência. 

d) o edital de licitação deverá prever a remuneração dos funcionários da 

contratada. 

e) a fase de Planejamento da Contratação terá início com o recebimento pela Área 

de Tecnologia da Informação do Termo de Referência. 
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Questão 50 - Segundo a Instrução Normativa MP/SLTI Nº 04, são fases de 

Planejamento da Contratação de soluções de tecnologia da informação, EXCETO: 

a) análise de riscos. 

b) plano de sustentação. 

c) termo de referência ou projeto básico. 

d) cronograma físico-financeiro. 

e) análise de viabilidade da contratação. 
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