
prova objetiva

Leia com atenção as Instruções

1. Você recebeu do fiscal um cartão de respostas da 
prova objetiva e este caderno de questões que contém 
50 (cinquenta) questões objetivas.

2. É sua responsabilidade verificar se o nome do cargo 
informado neste caderno de questões corresponde ao 
nome do cargo informado em seu cartão de respostas.

3. Você dispõe de 4 (quatro) horas para realizar a prova, 
incluindo o preenchimento do cartão de respostas. 

4. Somente depois de decorrida uma hora do início da prova, 
o candidato poderá retirar-se da sala de prova em caráter 
definitivo, obrigatoriamente entregando ao fiscal de sala o 
material de prova.

5. Por questão de segurança do presente Concurso 
Público, NÃO será permitido ao candidato levar o caderno 
de questões das Provas.

6. Será terminantemente vedado ao candidato copiar suas 
respostas, em qualquer fase do Concurso Público. Ao 
terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, 
ao fiscal de sala, o material de prova.

7. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala 
de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a 
aposição em Ata de suas respectivas assinaturas.

8. Se você precisar de algum esclarecimento, consulte o 
fiscal.

9. Só será permitido ao candidato utilizar caneta esferográfica, 
de corpo transparente, de tinta indelével preta ou azul.

Somente após autorização para o início da prova:

1. Verifique, neste caderno de questões, se a numeração 
das questões e a paginação estão corretas.

2. Verifique, no cartão de respostas, se existem espaços 
suficientes para a marcação das respostas de todas as 
questões objetivas existentes neste caderno de questões. 

3. Transcreva a frase abaixo, utilizando letra cursiva, no 
espaço reservado no seu cartão de respostas.

"Todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém quer aprender a ouvir." Rubem Alves.
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Para informações sobre cronograma, publicação de provas e gabaritos,  
consulte http://concursos.pr4.ufrj.br
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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO 1

RÚSSIA BOMBARDEIA LESTE DA UCRÂNIA, 
CENTRO DOS DEBATES EM DAVOS

Depois de fracassar em sua tentativa de assumir o 
controle da capital ucraniana, Kiev, as tropas russas 
agora concentram seus esforços no leste do país.

A Rússia continua neste domingo 22 com seus 
bombardeios no leste da Ucrânia cujo Presidente 
Volodymyr Zelensky, em um movimento de contra-
-ofensiva diplomática, prepara-se para se dirigir 
nesta segunda-feira às elites políticas e econômicas 
mundiais reunidas em Davos.

Depois de fracassar em sua tentativa de assu-
mir o controle da capital ucraniana, Kiev, as tropas 
russas agora concentram seus esforços no leste do 
país. Lá os combates não dão trégua.

Nesse contexto, o Parlamento ucraniano aprovou 
a prorrogação da lei marcial e a de mobilização geral 
até 23 de agosto.

Segundo a presidência ucraniana, os bombardei-
ros russos atingiram as cidades de Mykolaiv, Kharkiv 
e Zaporizhia na noite de sábado. Na véspera, sete 
civis morreram, e dez ficaram feridos em Donetsk e, 
na região de Luhansk, uma pessoa faleceu, e duas 
ficaram feridas - todas em bombardeios, relatam os 
respectivos governadores.

“Os russos estão voltando todos os seus esforços 
para conquistar severodonetsk”,afirmou o governa-
dor de Luhansk, Sergei Gaidaim, referindo-se a uma 
cidade que é estratégica para se conquistar toda a 
região de Luhansk.

“A cidade está sendo destruída, como antes des-
truíram Rubizhn e Popasna”, denunciou Gaidai no 
sábado acrescentando que os russos destruíram a 
ponte de Pavlograd, o que complicará muito a retira-
da de civis e o fornecimento de ajuda humanitária”.

Em seu relatório diário, o Estado-Maior ucraniano 
informou neste domingo que o Exército Russo se-
guia com seus ataques com mísseis e meios aére-
os em todo território e até “aumentou a intensidade 
usando a força aérea para destruir infraestruturas 
cruciais”.

Ontem, em entrevista a um canal de televisão 
ucraniano, o presidente Zelensky disse acreditar que 
“o fim [do conflito] será diplomático”. Segundo ele, a 
guerra “será Sangrenta, haverá combates, mas de-
finitivamente terminará pelos canais diplomáticos”.

Até o momento, foram realizadas várias reuniões 
entre negociadores de ambos os lados, mas sem re-
sultados concretos.

O presidente polonês, Andrzej Duda, que visitou Kiev 
neste domingo, assegurou que, a partir de agora será 
impossível lidar com a Rússia “como sempre se fez”.

“Depois de Bucha, Borodianka, Mariupol, não 
pode haver mais ‘business as usual’ (‘negócios 
como de costume’, em tradução literal do inglês) 
com a Rússia” declarou, em discurso no Parlamento 
ucraniano em que é sendo o primeiro chefe de es-
tado estrangeiro a fazê-lo desde o início da invasão 
russa em 24 de fevereiro.

Em Bucha e Borodianca, ocupadas e posterior-
mente abandonadas pelo Exército Russo, centenas 
de civis foram encontrados mortos após a passagem 
das forças de Moscou. E no Sudeste da Ucrânia, a 
cidade portuária de Mariupol foi deixada em ruínas 
após meses de cerco e bombardeios incessantes 
que mataram pelo menos 20.000 civis, segundo as 
autoridades ucranianas.

O presidente polonês também disse que não des-
cansará “até que a ucrânia seja membro da União 
Europeia”.

Em uma entrevista hoje à rádio local J, o ministro-
-delegado francês para Assuntos Europeus, Clément 
Beaune, insistiu, porém, em que a adesão de Kiev à 
UE levará, provavelmente,15, ou 20, anos”.

“Enquanto isso, devemos aos ucranianos (…) um 
projeto político, no qual eles possam entrar”, conti-
nuou referindo-se à proposta do presidente francês, 
Emmanuel Macron, de que a Ucrânia entre em uma 
“comunidade política europeia” um “complemento” 
ao processo de adesão.

Zelensky, que rejeita o plano de Macron, prepara-
-se para discursar, por videoconferência, no Fórum 
Econômico de Davos, que acontece na Suiça a partir 
de segunda-feira 23, após uma pausa de dois anos 
pela pandemia da covid-19.

A expectativa é que ele usará esta nova tribuna 
para pedir aos líderes mundiais que forneçam mais 
ajuda a Kiev, tanto financeira quanto militar.

Zelensky será o primeiro chefe de Estado a discur-
sar amanhã. Muitos políticos ucranianos estarão pre-
sentes em Davos, de onde os russos foram excluídos.

Para o fundador do Fórum de Davos, klaus 
Schwab, a edição de 2022 chega no momento mais 
oportuno e é o mais importante desde sua criação, 
há mais de 50 anos.

“A agressão da Rússia (...) será vista nos livros 
de história como o colapso da ordem nascida após 
a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria” afirmou 
ele, em um “briefing” realizado esta semana.

A Ucrânia continuará sua ofensiva diplomática 
na assembleia da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), inaugurada neste domingo e onde apresen-
ta, na próxima terça-feira, um projeto de resolução a 
seus 194 Estados-membros.

No texto, deve denunciar os ataques cometidos 
por Moscou contra seu sistema de saúde, condenar 
as consequências gravíssimas da invasão e do blo-
queio dos portos ucranianos no abastecimento mun-
dial de grãos, assim como no aumento dos preços.

Neste fim de semana, a Rússia publicou uma lista 
de 963 personalidades americanas proibidas de en-
trarem no país, em represália por sanções similares 
adotadas por Washington. A relação de nomes inclui 
Biden, seus secretários de Estado (Antony Blinken) 
e da Defesa (Lloyd Austin) e até o presidente da 
Meta. Mark Zuckerberg.

https://www.cartacapital.com.br/mundo/russia-bombardeia-
-leste-da-ucrania-centro-dos-debates-em-davos/ 

Texto Adaptado. Último acesso 23/05/2022.
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1. O objetivo do texto foi mostrar:
A) os horrores da guerra.
B) a negociação entre os países envolvidos.
C) a continuidade da guerra.
D) os acordos de paz.
E) os debates em Davos.

2. Sobre a estrutura desse texto, é correto afirmar 
que ele é:
A) dissertativo-expositivo.
B) narrativo.
C) dissertativo-argumentativo.
D) narrativo-descritivo.
E) injuntivo.

3. Em “Depois de fracassar em sua tentativa de assu-
mir o controle da capital ucraniana, Kiev, as tropas 
russas agora concentram seus esforços no leste 
do país. Lá os combates não dão trégua.” O ter-
mo em destaque (em negrito e sublinhado) exerce, 
entre as partes, uma relação:
A) concessiva.
B) causal.
C) catafórica.
D) consecutiva.
E) anafórica.

4. Em “A cidade está sendo destruída, como antes 
destruíram Rubizhn e Popasna”, denunciou Gai-
dai no sábado acrescentando que os russos des-
truíram a ponte de Pavlograd, o que complicará 
muito a retirada de civis e o fornecimento de aju-
da humanitária”, os dois elementos destacados 
(em negrito e sublinhado) são, respectivamente: 
A) pronome demonstrativo e artigo definido.
B) pronome oblíquo e artigo definido.
C) objeto direto e sujeito acusativo.
D) pronome pessoal e artigo definido.
E) objeto direto e sujeito.

5. O Texto 1 é uma notícia. Assinale a alternativa 
que NÃO apresenta uma característica linguísti-
co-discursiva desse gênero textual:
A) linguagem formal.
B) citação direta.
C) discurso direto.
D) linguagem não verbal.
E) fatos reais e atuais.

6. Um recurso discursivo explorado neste texto foi o 
argumento de autoridade. Assinale a alternativa 
em que NÃO há esse recurso:
A) Segundo a presidência ucraniana, os bombar-

deiros russos atingiram as cidades de Myko-
laiv, Kharkiv e Zaporizhia na noite de sábado. 

B) “A cidade está sendo destruída, como antes 
destruíram Rubizhn e Popasna”, denunciou 
Gaidai [..]

C) [...] o presidente Zelensky disse acreditar que 
“o fim [do conflito] será diplomático”.

D) Para o fundador do Fórum de Davos, klaus 
Schwab, a edição de 2022 chega no momen-
to mais oportuno e é o mais importante desde 
sua criação, há mais de 50 anos.

E) Zelensky, que rejeita o plano de Macron, pre-
para-se para discursar, por videoconferência, 
no Fórum Econômico de Davos, que acontece 
na Suiça a partir de segunda-feira 23.

7. Em “Nesse contexto, o Parlamento ucraniano 
aprovou a prorrogação da lei marcial e a de mobi-
lização geral até 23 de agosto.”, o emprego do 
termo em destaque (em negrito e sublinhado), se 
justifica por conectar termos:
A) com a mesma função sintática.
B) com a mesma função morfossintática.
C) de função morfossintática diferentes.
D) de função morfológica diferentes.
E) com a mesma função morfológica.

8. Em “O presidente polonês, Andrzej Duda, que 
visitou Kiev neste domingo, assegurou que, a 
partir de agora será impossível lidar com a Rús-
sia “como sempre se fez”.”, no 11º parágrafo do 
Texto 1, há duas orações subordinadas. Confor-
me destacado, assinale a alternativa que contém, 
respectivamente, a classificação dessas orações:
A) adverbial e adjetiva.
B) substantiva e adverbial.
C) adjetiva e substantiva.
D) adjetiva e conclusiva.
E) substantiva e explicativa.

TEXTO 2
TENSÃO ENTRE UCRÂNIA E RÚSSIA (J. BOSCO)

https://www.oliberal.com/belem/tensao-entre-ucrania-e-
-russia-1.500033 Último acesso em 23/05/2022

9. Sobre o Texto 2, é correto afirmar, pelos elemen-
tos textuais, que:
A) O diabo pede paz, por isso, o gesto de silêncio.
B) O anjo é mudo, por isso, toca seu instrumento.
C) O presidente já optou por uma das partes.
D) O diabo não faz uso de sua ferramenta de tra-

balho.
E) O presidente se mostra esperançoso. 

10. Há uma visão maniqueísta explicita entre o:
A) presidente e o diabo.
B) anjo e o diabo.
C) anjo e o míssil.
D) míssil e o diabo.
E) presidente e o míssil.
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TEXTO 3
DIAS DE GUERRA

Marina Manda Lembranças
Quinta-Feira, 3 de Março de 2022

Escrevo na terça-feira, portanto impedida de sa-
ber qual será a evolução do ataque da Rússia contra 
a Ucrânia.

Passei cinco anos na guerra. Mas não presenciei 
bombardeios como aqueles a que estão sendo sub-
metidos os ucranianos. Somente uma vez assisti a 
um bombardeio, mas na varanda do nosso chalé e 
protegida pelos braços da minha mãe.

Conto como isso aconteceu.
Estava com minha prima na estação esperando 

o trenzinho que nos levaria para Como, que ficava 
a vinte minutos de distância, para tomarmos aulas 
de piano.

Mas antes do trem chegar, apareceu um bando 
de bombardeiros em formação de ataque. Havia, 
perto da estação, uma base de treinamento para jo-
vens oficiais da aeronáutica. Os camisas azuis de-
bandaram, pensando que os bombardeiros estavam 
destinados a eles. Não estavam.

Minha prima ordenou: “Você volta para casa!” Ela 
ficaria esperando o trem e seguiria para Como.

Fui correndo. E comecei a chorar assim que senti 
o chão estremecer debaixo dos meus pés. Era muita 
distância e nosso chalé ficava numa encosta, o que me 
obrigou a subir a ladeira enquanto chorava. Lembro 
que apelava à minha mãe, que viesse me salvar, em-
bora ela não soubesse que só minha prima tinha ido 
para Como e eu estava subindo o declive aos prantos.

Depois, eu amparada no colo da minha mãe, 
nossa família ficou olhando estarrecida uma cidade 
próxima pegar fogo. A espionagem dos aliados tinha 
descoberto que, embaixo daquela cidade havia um 
depósito de combustível ou de munições. A maioria 
dos civis moradores da cidade, que a eles parecia 
calma e pacífica, morreu no incêndio. Aquele bom-
bardeio foi uma carnificina.

Olho as fotos dos ucranianos refugiados em 
bunkers e recordo que, quando ainda morávamos 
em Como, nosso pai nunca permitiu que nos refugi-
ássemos em abrigos que, entretanto, pareciam se-
guros. Estava certo de que os bombardeios, quando 
acontecessem, romperiam as tubulações e liberta-
riam as águas do lago de Como, cantado em prosa e 
verso pelos autores românticos. E nós morreríamos 
afogados. “A morrer como ratos – dizia – prefiro mor-
rer de pé”.

Cerca de um ano depois da guerra terminar, via-
jei de ônibus com minha mãe, meu irmão e nossa 
prima, tentando alcançar a costa adriática que havia 
sido nosso refúgio. Através das janelas empoeira-
das vi muita destruição. Vi tanques e trens destro-
çados, lavouras com buracos enormes, provocados 
por obuses ou bombardeios. O mundo ao meu redor 
parecia ser uma ruína só.

E finalmente atravessamos Milão. Quando mo-
rávamos no chalé, olhava o horizonte e sempre via 
uma coluna de fumaça. Era Milão, centro da indús-
tria italiana, que estava sendo bombardeada. Este 
tipo de bombardeio constante se chamava “em ta-
pete”, ignoro qual seja o nome disso em português.

Atravessamos Milão quando já começava a escu-
recer. Vi edifícios desventrados, alguns com retratos 
pendurados nas paredes, outros com a marca de es-
cadas agora inexistentes, outros ainda com ladrilhos 
onde ficava a cozinha e parte dos armários destro-
çados. Esses edifícios esvaziados de todos os seus 
andares, só as paredes em pé, foram os que mais 
impressionaram meus olhos de criança.

Milão estava toda destruída.
Dormimos num hotel sórdido, a cama cheia de 

percevejos.
Na manhã seguinte voltamos ao ônibus, onde tí-

nhamos nossos lugares e já nos sentíamos ampa-
rados.

Que alívio!, quando vislumbrei pela janela entrea-
berta a primeira nesga de mar, espremida entre duas 
construções.

Havia chegado ao meu lugar.
https://www.marinacolasanti.com/2022/03/dias-de-guerra.html 

Último acesso em 23/05/2022

11. O texto de Marina Colasanti tem uma função 
social explícita por meio de seus elementos lin-
guísticos e discursivos. De acordo com essa 
informação, o Texto 3 caracteriza-se por ser: 
A) uma notícia.
B) um artigo.
C) uma reportagem.
D) uma entrevista.
E) uma crônica.

12. Em “Esses edifícios esvaziados de todos os 
seus andares, só as paredes em pé, foram os 
que mais impressionaram meus olhos de crian-
ça.”, o termo destacado é uma figura de lingua-
gem. Assinale a alternativa que contêm sua 
classificação.
A) Hipérbole.
B) Ironia.
C) Antítese.
D) Metáfora.
E) Personificação.

13. Assinale a alternativa em que há o emprego de 
uma figura de linguagem.
A) Milão estava toda destruída.
B) Fui correndo.
C) […] nossa família ficou olhando estarrecida[...]. 
D) Através das janelas empoeiradas [...].
E) Aquele bombardeio foi uma carnificina.

14. Em “Lembro que apelava à minha mãe, que 
viesse me salvar, embora ela não soubesse que 
só minha prima tinha ido para Como e eu estava 
subindo o declive aos prantos.”, o termo destaca-
do exerce uma função semântica:
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A) consecutiva.
B) causal.
C) aditiva.
D) adversativa.
E) concessiva.

15. Assinale a alternativa em que o sujeito da ora-
ção é o pai do narrador.
A) “Estava com minha prima na estação espe-

rando o trenzinho que nos levaria para Como, 
que ficava a vinte minutos de distância, para 
tomarmos aulas de piano.”.

B) “Quando morávamos no chalé, olhava o hori-
zonte e sempre via uma coluna de fumaça.”.

C) “Era muita distância e nosso chalé ficava numa 
encosta, o que me obrigou a subir a ladeira 
enquanto chorava.”.

D) “Dormimos num hotel sórdido, a cama cheia 
de percevejos.”.

E) “Estava certo de que os bombardeios, quan-
do acontecessem, romperiam as tubulações e 
libertariam as águas do lago de Como, cantado 
em prosa e verso pelos autores românticos.”.

16. Em “Que alívio!, quando vislumbrei pela janela 
entreaberta a primeira nesga de mar, espremida 
entre duas construções.”, a palavra em destaque 
significa:
A) terra.
B) faixa.
C) farpela.
D) fatiota.
E) lugar. 

17. Em “Minha prima ordenou: “Você volta para 
casa!” Ela ficaria esperando o trem e seguiria 
para Como.”, o uso das aspas se justifica porque 
o termo em destaque representa um discurso:
A) indireto.
B) de autoridade.
C) direto.
D) indireto livre.
E) do narrador.

18. Os termos em destaque no parágrafo “Estava com 
minha prima na estação esperando o trenzinho que 
nos levaria para Como, que ficava a vinte minutos 
de distância, para tomarmos aulas de piano.”, indi-
cam relações morfossintáticas aos elementos lin-
guísticos que se referem. Assinale a alternativa que 
explicita, respectivamente, essas relações.
A) restrição; explicação; finalidade.
B) qualificação; qualificação; finalidade.
C) explicação; finalidade; finalidade.
D) restrição; qualificação; explicação.
E) qualificação; explicação; qualificação.

19. Em “Dormimos num hotel sórdido, a cama 
cheia de percevejos.”, a palavra em destaque 
pode ser substituída, sem prejuízo de sentido por:
A) baixo.
B) sujo.
C) vil.
D) torpe.
E) sabujo.

20. Levando-se em consideração a análise dos ele-
mentos semânticos e formais dos Textos 1, 2 e 3, 
é correto afirmar que eles apresentam: 
A) discursividade.
B) informatividade.
C) intertextualidade.
D) interdisciplinaridade.
E) inteligibilidade.

LEGISLAÇÃO

21. Considerando os artigos da Constituição Federal 
que versam sobre a Administração Pública e sobre 
os Servidores Públicos, é correto afirmar que: 
A) A investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, de acor-
do com a natureza e a complexidade do cargo 
ou emprego, na forma prevista em lei, inclusive 
as nomeações para cargo em comissão. 

B) As funções de confiança, exercidas por servi-
dores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos 
em comissão, a serem preenchidos por ser-
vidores de carreira nos casos, condições e 
percentuais mínimos previstos em lei, não se 
destinam às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento.

C) Aplica-se ao agente público ocupante, exclusi-
vamente, de cargo em comissão declarado em 
lei de livre nomeação e exoneração, de outro 
cargo temporário, inclusive mandato eletivo, 
ou de emprego público, o Regime Geral de 
Previdência Social. 

D) A publicidade dos atos, programas, obras, 
serviços e campanhas dos órgãos públicos 
deverá ter caráter educativo, informativo ou 
de orientação social, dela podendo constar 
nomes, símbolos ou imagens que caracteri-
zem promoção pessoal de autoridades ou ser-
vidores públicos.

E) Ao servidor público da administração dire-
ta, autárquica e fundacional, no exercício de 
mandato eletivo, em qualquer caso que exija o 
afastamento para o exercício de mandato ele-
tivo, seu tempo de serviço será contado para 
todos os efeitos legais, inclusive para promo-
ção por merecimento.

22. A Lei nº 8.112/1990, dispõe sobre o Regime 
Jurídico dos Servidores da União, das Autarquias 
e das Fundações Públicas Federais. Assinale a 
alternativa correta acerca da referida lei:
A) Conceder-se-á indenização de transporte ao 

servidor que realizar despesas com a utili-
zação de meio próprio de locomoção para a 
execução de serviços externos, por força das 
atribuições próprias do cargo, conforme se 
dispuser em regulamento. 

B) Os servidores poderão perceber, mensal-
mente, a título de remuneração, importância 
superior à soma dos valores percebidos como 
remuneração, em espécie, a qualquer títu-
lo, no âmbito dos respectivos Poderes, pelos 
Ministros de Estado, por membros do Con-
gresso Nacional e Ministros do STF.
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A) Para tratamento compartilhado de dados 
necessários à execução, pela administração 
pública, de políticas públicas previstas em leis 
ou regulamentos.

B) Para a realização de estudos por órgão de 
pesquisa, garantida, sempre que possível, a 
anonimização dos dados pessoais sensíveis.

C) Para a tutela da saúde, exclusivamente, em 
procedimento realizado por profissionais de 
saúde, serviços de saúde ou autoridade sani-
tária. 

D) Para o exercício regular de direitos, inclusive 
em contrato e em processo judicial, adminis-
trativo e arbitral.

E) Para permitir às operadoras de planos priva-
dos de assistência à saúde o tratamento de 
dados de saúde para a prática de seleção de 
riscos na contratação de qualquer modalida-
de, assim como na contratação e exclusão de 
beneficiários.

25. O Decreto Federal nº 7.724/2012, regulamenta 
a Lei de Acesso à Informação. Para produzir seus 
efeitos, este Decreto apresenta as seguintes defi-
nições, EXCETO:
A) A informação atualizada é a informação que 

reúne os dados mais recentes sobre o tema, 
de acordo com sua natureza, com os prazos 
previstos em normas específicas ou confor-
me a periodicidade estabelecida nos sistemas 
informatizados que a organizam.

B) O documento preparatório é o documento for-
mal utilizado como fundamento da tomada de 
decisão ou de ato administrativo, a exemplo 
de pareceres e notas técnicas.

C) Informação atualizada é a informação que reú-
ne os dados mais recentes sobre o tema, de 
acordo com sua natureza, sem prazo previsto 
em normas específicas ou sem periodicidade 
estabelecida nos sistemas informatizados que 
a organizam. 

D) O tratamento da informação é o conjunto de 
ações referentes à produção, recepção, clas-
sificação, utilização, acesso, reprodução, 
transporte, transmissão, distribuição, arquiva-
mento, armazenamento, eliminação, avalia-
ção, destinação ou controle da informação.

E) A disponibilidade é a qualidade da informação 
que pode ser conhecida e utilizada por indiví-
duos, equipamentos ou sistemas autorizados.

26. Dentre as alternativas abaixo, assinale a opção 
correta quanto aos principais deveres do Servi-
dor Público descritos no Decreto nº 1.171/1994 
(Código de Ética Profissional do Servidor Público 
Civil do Poder Executivo Federal).
A) Ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum 

temor de representar contra qualquer compro-
metimento indevido da estrutura em que se 
funda o Poder Estatal.

B) Facilitar a fiscalização de determinados atos 
ou serviços por quem de direito. 

C) Abster-se, apenas em casos específicos, de 
exercer sua função, poder ou autoridade com 
finalidade estranha ao interesse público, exce-
to quando observadas as formalidades legais.

C) O servidor em débito com o erário, que for 
demitido, exonerado ou que tiver sua aposen-
tadoria ou disponibilidade cassada, terá o pra-
zo de trinta dias para quitar o débito. A não 
quitação do débito no prazo previsto implicará 
sua inscrição em dívida ativa. 

D) A gratificação natalina corresponde a 1/12 
(um doze avos) da remuneração a que o ser-
vidor fizer jus no mês de dezembro, por mês 
de exercício no respectivo ano: a fração igual 
ou superior a 20 (vinte) dias será considerada 
como mês integral e será paga até o dia 15 
(quinze) do mês de dezembro de cada ano.

E) O servidor que fizer jus aos adicionais de 
insalubridade e de periculosidade receberá 
os valores correspondentes a ambos. Entre-
tanto, o direito ao adicional de insalubridade 
ou periculosidade cessa com a eliminação das 
condições ou dos riscos que deram causa a 
sua concessão. 

23. A Lei Federal nº 12.527/2011, estabelece pro-
cedimentos a serem observados pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim 
de garantir o acesso a informações previsto na 
Constituição Federal. Diante do exposto, indique 
a opção INCORRETA:
A) Cabe aos órgãos e entidades do poder públi-

co, observadas as normas e procedimentos 
específicos aplicáveis, assegurar a proteção 
da informação, garantindo-se sua disponibili-
dade, autenticidade e integridade. 

B) O acesso à informação de que trata esta Lei 
compreende, entre outros, os direitos de obter 
informação contida em registros ou docu-
mentos, produzidos ou acumulados por seus 
órgãos ou entidades, recolhidos ou não a 
arquivos públicos.

C) O órgão ou a entidade poderá cobrar exclusi-
vamente o valor necessário ao ressarcimento 
dos custos dos serviços e dos materiais uti-
lizados, quando o serviço de busca e de for-
necimento da informação exigir reprodução 
de documentos pelo órgão ou pela entidade 
pública consultada. 

D) Mesmo quando se tratar de acesso à informa-
ção contida em documento cuja manipulação 
possa prejudicar sua integridade, não poderá 
ser oferecida a consulta de cópia, ainda que 
contenha certificação de que confere com o 
original. 

E) O órgão ou entidade pública deverá autorizar 
ou conceder acesso imediato à informação 
disponível. Não sendo possível o acesso ime-
diato, o órgão ou entidade que receber o pedi-
do deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) 
dias, comunicar a data, local e modo para se 
realizar a consulta, efetuar a reprodução ou 
obter a certidão.

24. O tratamento dos Dados Pessoais Sensíveis, 
previsto na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais - LGPD), somente 
poderá ocorrer sem o consentimento do titular 
nas hipóteses em que forem indispensáveis. Nes-
se caso, assinale a opção INCORRETA: 
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D) Jamais retardar qualquer prestação de contas, 
exceto se for condição essencial para a gestão 
dos bens, direitos e serviços da coletividade a 
seu cargo.

E) Comunicar imediatamente a seus superiores 
todo e qualquer ato ou fato contrário ao inte-
resse público, mas sem exigir a adoção das 
providências cabíveis.

27. Considerando a quem se aplica o que versa o 
Decreto nº 9.758/2019 (que dispõe sobre a forma 
de tratamento e de endereçamento nas comuni-
cações com agentes públicos da administração 
pública federal), assinale a opção INCORRETA:
A) Aos militares das Forças Armadas ou das for-

ças auxiliares.
B) Às autoridades públicas de qualquer nível hie-

rárquico, incluídos os Ministros de Estado.
C) Ao Vice-Presidente e ao Presidente da Repú-

blica.
D) Às comunicações entre agentes públicos fede-

rais e autoridades estrangeiras ou de organis-
mos internacionais.

E) Ao pessoal temporário.

28. Considerando a Lei nº 8.666/1993, é correto 
afirmar que:
A) Não poderá ser estabelecida margem de pre-

ferência adicional para produtos manufatura-
dos e para serviços nacionais que atendam a 
normas técnicas brasileiras. 

B) As normas de licitações e contratos não 
podem privilegiar o tratamento diferenciado e 
favorecido às microempresas e empresas de 
pequeno porte na forma da lei. 

C) É permitido aos agentes públicos, em casos 
específicos, estabelecer tratamento diferen-
ciado de natureza comercial, legal, trabalhista, 
previdenciária ou qualquer outra, entre empre-
sas brasileiras e estrangeiras. 

D) Em igualdade de condições, como critério de 
desempate, não será assegurada preferência, 
sucessivamente, aos bens e serviços produ-
zidos ou prestados por empresas brasileiras. 

E) O procedimento licitatório previsto nesta lei 
caracteriza ato administrativo formal, seja ele 
praticado em qualquer esfera da Administra-
ção Pública.

29. Acerca da Lei Federal nº 9.784/1999, que regula 
o processo administrativo no âmbito da Adminis-
tração Pública Federal, marque a opção correta: 
A) Os atos do processo administrativo devem 

sempre possuir forma determinada e ser pro-
duzidos por escrito, em vernáculo, com a data 
e o local de sua realização e a assinatura da 
autoridade responsável. 

B) A autoridade ou servidor que incorrer em impe-
dimento deve comunicar o fato à autoridade 
competente, mas a omissão da comunicação 
do impedimento não constitui falta grave para 
efeitos disciplinares.

C) São legitimados como interessados no pro-
cesso administrativo, aqueles que, sem terem 
iniciado o processo, têm direitos ou interesses 
que possam ser afetados pela decisão a ser 
adotada.

D) Mesmo quando os pedidos de uma pluralida-
de de interessados tiverem conteúdo e funda-
mentos idênticos, não poderão ser formulados 
em um único requerimento. 

E) Podem ser objeto de delegação a edição de 
atos de caráter normativo, a decisão de recur-
sos administrativos e as matérias de compe-
tência do órgão ou autoridade. 

30. O processo administrativo no âmbito da Admi-
nistração Pública Federal é regulado pela Lei 
Federal nº 9.784/1999. Considerando a referida 
lei, assinale a opção INCORRETA:
A) O desatendimento da intimação não importa o 

reconhecimento da verdade dos fatos, nem a 
renúncia a direito pelo administrado. 

B) Encerrada a instrução, o interessado terá o 
direito de manifestar-se no prazo máximo de 
trinta dias, salvo se outro prazo for legalmente 
fixado.

C) Os atos do processo devem realizar-se pre-
ferencialmente na sede do órgão, cientifican-
do-se o interessado se outro for o local de 
realização. 

D) Quando for necessária a prestação de infor-
mações ou a apresentação de provas pelos 
interessados ou terceiros, serão expedidas inti-
mações para esse fim, mencionando-se data, 
prazo, forma e condições de atendimento.

E) Concluída a instrução de processo administra-
tivo, a Administração tem o prazo de até trinta 
dias para decidir, salvo prorrogação por igual 
período expressamente motivada.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. A preocupação com processo usado no desen-
volvimento de software tem como resultado direto 
na qualidade do que é entregue. Seguir padrões, 
aplicar revisões, inspeções e medição são ações 
para garantir qualidade. Sobre esses conceitos, 
analise:

I - Revisões e inspeções são atividades de 
controle de qualidade que verificam a qualidade 
da entrega do projeto

II - O tamanho de um software em linhas de 
código é um cálculo subjetivo não associado à 
qualidade de software

III - Confiança, usabilidade, eficiência e manu-
tenibilidade de software são, dentre outros, atri-
butos  relacionados com a qualidade de software

Em relação aos itens acima, pode-se afirmar que:
A) somente o item III é verdadeiro.
B) os itens II e III são verdadeiros.
C) somente o item I é verdadeiro.
D) os itens I e III são verdadeiros.
E) somente o item II é verdadeiro.
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32. Uma das principais características na programação orientada a objetos é a possibilidade de retratar obje-
tos do mundo real dentro do código da aplicação incluindo características como estado e comportamento. 
Observe os quadros a seguir:

Jogador.java
1: public abstract class Jogador {
2: public abstract void agir ();
3: }

Basquete.java
1: public class Basquete extends Jogador {
2: public void agir () {
3:  System.out.println (“ARREMESSAR”);
4: }
5: }

Futebol.java
1: public class Futebol extends Jogador {
2: public void agir () {
3:  System.out.println (“CHUTAR”);
4: }
5: }

Jogadores.java
1: public class Jogadores {
2: public static void main (String args[]) {
3:  Jogador basquete = new Basquete();
4:  Jogador futebol = new Futebol();
5:  basquete.agir();
6:  futebol.agir();
7: }
8: }

Acerca dessas características, pode-se afirmar que no código da classe Jogadores é demonstrado o 
uso de:
A) herança.
B) sobrecarga.
C) polimorfismo.
D) pacote.
E) interface.

33. A linguagem Java foi criada, dentre outras finalidades, para permitir que se desenvolvesse uma solução 
que funcionasse em sistemas operacionais ou dispositivos distintos sem que precisasse reescrever seu 
código, apenas compilando-o e executando em uma Maquina Virtual Java (JVM) localizada no sistema 
operacional ou dispositivo destino. Observe o código a seguir:

1: package prova;
2:
3: public class Calculadora {
4:
5: static double divisao(int dividendo, int divisor) {
6:  return dividendo / divisor;
7: }
8:
9: public static void main(String[] args) {
10:  System.out.println(“O resultado é:” + divisao(0, 0))
11: }
12:
13: }
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Ao executar o código exibido no quadro anterior ocorrerá um erro. Assinale a alternativa que apresenta 
esse erro:
A) lógico.
B) de tempo de execução.
C) de tempo de compilação.
D) de matemática.
E) aritmético.

34. De acordo com a sua documentação oficial, PostgreSQL é um sistema de gerenciamento de banco de 
dados relacional de objeto (SGBDRO ou ORDBMS - em inglês) de código aberto  suporta grande parte do 
padrão SQL (Structured Query Language, ou Linguagem de Consulta Estruturada, em português) e ofere-
ce muitos recursos modernos. Observe e analise o código a seguir:

1: CREATE TABLE public.veiculo
2: (
3:     placa character(7),
4:     marca character varying(50),
5:     modelo character varying(50),
6:     CONSTRAINT veiculo_pk PRIMARY KEY (placa)
7: );
8: 
9: CREATE TABLE public.concessionaria
10: (
11:     cnpj character(14),
12:     nome_fantazia character varying(50),
13:     CONSTRAINT concessionaria_pk PRIMARY KEY (cnpj)
14: );
15: 
16: CREATE TABLE public.concessionaria_veiculo
17: (
18:     concessionaria character(14),
19:     veiculo character(7),
20:     CONSTRAINT concessionaria_veiculo_pk PRIMARY KEY (concessionaria, veiculo),
21:     CONSTRAINT concessionaria_fk FOREIGN KEY (concessionaria)
22:         REFERENCES public.concessionaria (cnpj) MATCH SIMPLE
23:         ON UPDATE NO ACTION
24:         ON DELETE CASCADE
25:         NOT VALID,
26:     CONSTRAINT veiculo_fk FOREIGN KEY (veiculo)
27:         REFERENCES public.veiculo (placa) MATCH SIMPLE
28:         ON UPDATE NO ACTION
29:         ON DELETE CASCADE
30:         NOT VALID
31: );
32: 
33: INSERT INTO public.veiculo(placa, marca, modelo) VALUES (‘AAA0000’, ‘FIAT’, ‘ARGO’);
34: INSERT INTO public.veiculo(placa, marca, modelo) VALUES (‘BBB1111’, ‘FIAT’, ‘TORO’);
35: INSERT INTO public.veiculo(placa, marca, modelo) VALUES (‘CCC2222’, ‘GM’, ‘ONIX’);
36: INSERT INTO public.veiculo(placa, marca, modelo) VALUES (‘DDD3333’, ‘VW’, ‘T-CROSS’);
37: 
38: INSERT INTO public.concessionaria(cnpj, nome_fantazia) VALUES (‘00000000000000’, ‘CAR MAX’);
39: INSERT INTO public.concessionaria(cnpj, nome_fantazia) VALUES (‘11111111111111’, ‘JR AUTOMOVEIS’);
40: 
41: INSERT INTO public.concessionaria_veiculo(concessionaria, veiculo) VALUES (‘00000000000000’,  

 ‘AAA0000’);
42: INSERT INTO public.concessionaria_veiculo(concessionaria, veiculo) VALUES (‘00000000000000’,  

 ‘DDD3333’);
43: INSERT INTO public.concessionaria_veiculo(concessionaria, veiculo) VALUES (‘11111111111111’,  

 ‘CCC2222’);
44: INSERT INTO public.concessionaria_veiculo(concessionaria, veiculo) VALUES (‘11111111111111’,  

 ‘BBB1111’);
45: 
46: DELETE FROM public.concessionaria WHERE cnpj = ‘11111111111111’;
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Após ter executado com sucesso os coman-
dos de CREATE e INSERT, ao tentar executar o 
trecho do código do comando DELETE conforme 
apresentado, o PostgreSQL:
A) vai manter os registros relacionados ao CNPJ 

11111111111111 nas tabelas concessionaria e 
concessionaria_veiculo.

B) vai excluir os registros relacionados ao CNPJ  
11111111111111 na tabela concessionaria  
e vai manter os registros na tabela  
concessionaria_veiculo, também relacionados 
ao CNPJ 11111111111111.

C) vai excluir os registros relacionados 
ao CNPJ 11111111111111 na tabela  
concessionaria_veiculo e vai manter os regis-
tros, na tabela concessionaria, também rela-
cionados ao CNPJ 11111111111111.

D) vai manter os registros relacionados ao CNPJ 
11111111111111 na tabela concessionaria  
e vai excluir os registros na tabela  
concessionaria_veiculo, também relacionados 
ao CNPJ 11111111111111.

E) vai excluir os registros relacionados ao CNPJ 
11111111111111 nas tabelas concessionaria e 
concessionaria_veiculo.

35. Testar um sistema é importante para evitar 
problemas na entrega do produto e minimizar o 
custo da sua produção. A utilização de técnicas 
de desenvolvimento de softwares como o TDD 
(Desenvolvimento Guiado por Testes ou Test-
-Driven Development, em inglês) ajuda na busca 
desses objetivos, na aplicação de ciclo de repe-
tições. Em cada ciclo, podem ser aplicados os 
seguintes passos:

I - Um teste deve ser escrito para uma funcio-
nalidade criada.

II - O teste é executado resultando em falha 
esperada.

III - O código do teste é escrito mais simples a 
solucionar a falha.

IV - Executa-se o teste novamente sem falha.
V - Refatore o código do teste a fim de melhorá-lo.
Em relação aos itens apresentados, pode-se 

afirmar que:
A) os itens I, III e V são verdadeiros.
B) os itens I, II, III e V  são verdadeiros.
C) todos os itens são verdadeiros.
D) os itens II, III e IV são verdadeiros.
E) os itens I e V são verdadeiros.

36. Em projetos de desenvolvimento de software, é 
comum a utilização de metodologias ágeis para 
organização de equipes, respectivas tarefas etc. 
Dentre as utilizadas, o Scrum utiliza de uma visão 
iterativa e incremental de pequenos ciclos de ati-
vidades, buscando aperfeiçoar a previsibilidade 
e controle de riscos dos processos, observando 
o conhecimento adquirido da experiência e das 
decisões vivenciadas. Assim, pode-se afirmar 
que no Scrum:

A) a entrega de uma versão incremental poten-
cialmente utilizável do produto é realizada ao 
final de uma Sprint.

B) interação é um dos três pilares que apoiam a 
implementação de controle de processo base-
ado na experiência e na observação.

C) é permitido que um ou mais Dono do Produ-
to ou Product Owner garanta que o Time de 
Desenvolvimento entenda os itens do Backlog 
do Produto.

D) a retrospectiva da Sprint ocorre depois da 
reunião de planejamento da próxima Sprint e 
antes da Revisão da Sprint.

E) o Backlog do Produto é uma lista do que deve 
ser necessário no produto e o Scrum Master é 
o responsável por este artefato.

37. Durante o desenvolvimento de um software, é 
importante a atenção em relação a quesitos de 
segurança. Observe o código PHP a seguir:

<?php
/**/
$nome_produto = $_POST[‘nome_produto’];
$script = “SELECT produto, preco FROM produtos  

 WHERE produto = ‘$nome_produto’;”;
/**/
?>

Supondo que um agente consiga atribuir à vari-
ável $nome_produto a seguinte linha de caracteres:

‘; DELETE FROM produtos; --

Ao executar a query, sem tratamento segu-
ro, os registros da tabela produtos deverão ser 
apagados. Na forma como foi escrito, o desenvol-
vedor está permitindo que um agente malicioso 
execute operações danosas em scripts de SQL 
diretamente no banco de dados. Para evitar esta 
falha pode ser utilizado o seguinte recurso PHP:
A) real_escape_string
B) prepare
C) urlencode
D) parse_url
E) is_numeric

38. O desenvolvimento de um sistema web tem 
como característica possibilitar o seu acesso por 
meio de diversos dispositivos e diversas plata-
formas. Entretanto, existem riscos que precisam 
ser observados como caso de uma aplicação 
web que permite escrita de comandos script em 
postagem na sua página de comentários, onde 
ao postá-la, esta aplicação execute os comandos 
comprometendo a sua segurança entre os usu-
ários. Marque a resposta que apresenta como a  
tal vulnerabilidade é conhecida:
A) spoofing
B) cross-site request forgery
C) backdoor
D) cross-site scripting
E) access deni
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39. Para um desenvolvedor, atuar em projetos que 
demandam aplicação em diferentes sistemas, 
versões de bibliotecas, linguagens de programa-
ção, e que precise configurar todos esses requisi-
tos em sua estação de trabalho pode tornar uma 
experiência custosa. A utilização do Docker tende 
a facilitar esse processo permitindo que o desen-
volvedor foque maior parte de seus esforços ao 
projeto. O Docker permite que se virtualize os 
ambientes em contêiners, isolando os proces-
sos ali encapsulados dos demais contêineres e 
do sistema operacional da própria máquina físi-
ca hospedeira. Entre as funcionalidades disponí-
ves no Docker, no caso de contêiner que contem 
dados que devem ser copiados, é possível gerar 
uma nova imagem a partir das alterações desse 
contêiner através do comando:
A) docker images
B) docker container logs
C) docker create
D) docker container commit
E) docker run

40. Poder ser instalado sobre sistemas operacionais 
de interface gráfica (Microsoft Windows, Linux 
etc), disponível gratuitamente como software de 
código aberto sob os termos da GNU General 
Public License v2, permitindo rodar diversos sis-
temas operacionais em máquinas virtuais ao mes-
mo tempo. As características apresentadas são do 
aplicativo de virtualização multiplataforma conhe-
cido como:
A) KVM
B) Hyper-V 
C) VirtualBox
D) Xen 
E) Docker

41. Atuar em projetos de desenvolvimento de sof-
tware requer organização na construção dos códi-
gos, principalmente, trabalhando em um time de 
desenvolvedores que estão em tarefas paralelas 
do projeto. Ajudar no controle do que está sendo 
construído, gerando histórico do que fora feito e 
mantendo integridade de todo trabalho realizado 
pela equipe são características da solução Git, 
um sistema de controle de versão gratuito e de 
código aberto. Com base em conhecimento do 
Git, para que um desenvolvedor consiga integrar 
algumas alterações do commit 4c6de46 da bran-
ch Paulo na branch master, é possível utilizar o 
comando:
A) git diff
B) git rebase
C) git clone
D) git checkout
E) git merge

42. Durante o desenvolvimento de um projeto, a 
modelagem conceitual, que é representada pelo 
modelo de alto nível de Entidade-Relacionamen-
to, há uma etapa relevante para a construção do 
modelo relacional. Observe:

Sob a análise conceitual da modelagem de da-
dos, usando o modelo Entidade-Relacionamento, 
o tipo de entidade PÁGINA_DO_LIVRO integrante 
do diagrama exemplo abaixo é considerado uma:
A) entidade associativa.
B) entidade forte.
C) entidade fraca.
D) entidade proprietário.
E) entidade de identificação.

43. O desenvolvimento de um software, em proje-
to envolvendo uma equipe multiprofissional, sem 
aplicação de padrões de um framework não é 
uma prática recomendável. O Laravel é um fra-
mework moderno muito utilizado por diversas 
instituições de grande porte para construção de 
suas aplicações Web. Sobre os conceitos desse 
framework pode-se afirmar:

I - Os parâmetros de conexão email smtp 
(como host, port, username, password) são confi-
gurados no arquivo “mail.php” localizado no dire-
tório “app/Mail”

II - Os arquivos “composer.json” e “composer.
lock” são utilizados pelo composer para gerenciar 
as dependências do projeto

III - Artisan é a interface de linha de comando 
do Laravel que permite executar inúmeros co-
mandos já fornecidos, inclusive permite criar co-
mando personalizado

Em relação às afirmativas apresentadas, assi-
nale a alternativa correta:
A) os itens II e III são verdadeiros.
B) somente o item I é verdadeiro.
C) os itens I e II são verdadeiros.
D) somente o item III é verdadeiro.
E) todos os itens são verdadeiros.
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44. Após a codificação, faz-se importante que se teste 
o que fora escrito. O processo de teste de software é  
significativo para uma entrega com qualidade mini-
mizando o risco de defeitos de software. Durante o 
teste de desenvolvimento, três níveis conhecidos de 
granularidade podem ser aplicados:
A) teste de cenário, teste de componentes e teste 

de sistema.
B) teste unitário, teste de release e teste de sis-

tema.
C) teste de cenário, teste de release e teste de 

sistema.
D) teste unitário, teste de componentes e teste de 

desempenho.
E) teste unitário, teste de componentes e teste de 

sistema.

45. Algoritmos servem para soluções de diversos 
tipos de situações cotidianas como uma otimiza-
ção na linha de produção de uma indústria, orga-
nização das tarefas de trabalhos de uma equipe 
dentre outros. Analise o algoritmo a seguir:
1: algoritmo “prova”
2:
3: var
4:
5: i : inteiro
6: valores : vetor [2..6] de inteiro
7:
8: inicio
9:
10: para i de 2 ate 6 faca
11:  valores[i] <- i % 2
12:  escreval(valores[i])
13: fimpara
14:
15: fimalgoritmo

Assinale a alternativa que indica qual será o 
resultado gerado na saída:
A) 4 6 8 10 12
B) 0 1 0 1 0
C) 4 5 6 7 8
D) 0 1 2 3 4
E) 1 0 1 0 1

46. A utilização de Padrões de projeto tende a faci-
litar a construção de software orientado a obje-
tos. Entender seus conceitos é importante para o 
andamento das atividades do time em que estiver 
atuando. Sobre os conceitos de Padrão de proje-
to, uma situação em que não se deseja que deta-
lhes estruturais sejam vistos por outros é possível 
com a implementação do padrão:
A) prototype
B) builder
C) facade
D) state
E) abstract factory

47. Aspectos que envolvem a interação entre usu-
ários e sistemas são tratados nos conceitos de 
Interface homem-máquina em projetos de desen-
volvimento de software. A usabilidade deve asse-
gurar uma boa experiência do usuário. Sobre os 
conceitos de usabilidade, assinale fator que NÃO 
deve ser relacionado à usabilidade:
A) eficiência (efficiency)
B) facilidade de aprendizado (learnability)
C) facilidade de recordação (memorability)
D) economicidade (economicy)
E) segurança no uso (safety)

48. A utilização de webservices para troca de infor-
mações entre sistemas possibilitando a integração 
da comunicação distribuída é uma possibilidade 
em desenvolvimento de soluções web. Essa inte-
ração entre as plataformas é possível utilizando 
protocolos de comunicação. Observe os Elemen-
tos SOAP nos itens abaixo:

I - Envelope é um elemento principal respon-
sável pelo início e fim das mensagens.

II - Header ou cabeçalho é um subelemento obri-
gatório que contem informações como opção de 
processamento de mensagem por nó intermediário.

III - Body ou corpo é um subelemento do enve-
lope que pode conter um seu subelemento utilizado 
para informações de erro.

Em relação aos itens apresentados, pode-se 
afirmar que:
A) os itens I e II são verdadeiros.
B) os itens I, II e III são falsos.
C) somente o item III é verdadeiro.
D) o item II é verdadeiro.
E) os itens I e III são verdadeiros.

49. A disponibilização de uma solução web que 
está organizada em componentes separados, 
mas interligados em uma infraestrutura segura, 
que se dividem em serviços de aplicação, banco 
de dados, controle, lógica de negócios e outras, 
são características de arquitetura:
A) ponto-a-ponto.
B) mestre-escravo.
C) cliente-servidor de duas camadas.
D) cliente-servidor multicamadas.
E) modelo de camada.

50. Desenvolver aplicações web que permitam 
que o usuário consiga ter uma boa experiência 
de navegabilidade em diferentes dispositivos e 
diferentes displays (telas) é uma boa prática de 
desenvolvimento. Acerca de construção de uma 
interface web, utilizando de recursos de folhas de 
estilo em cascata, como as medias queries, para 
que uma página seja responsiva e que navegado-
res de versões não compatíveis com media queries 
não sejam afetados. Assinale a alternativa correta 
de qual será a forma inicial de media query:
A) @media embossed
B) @media print
C) @media not all
D) @media handheld
E) @media only screen
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