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REVISÃO DE VÉSPERA TCE RJ – CARGO: 
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Prof. Fabrício Dutra 

O vocábulo “demasiado” pertence à mesma classe de palavras em
ambas as suas ocorrências no primeiro e no último período do
último parágrafo.

1. CESPE 2021

Prof. Fabrício Dutra 

O vocábulo “suspeitos” (.11) foi empregado, no texto, como substantivo, no sentido de
aqueles sobre os quais recaem suspeitas.

2. CESPE 2017
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Prof. Fabrício Dutra 

Função

Substantiva
Função

Adjetiva 1

Função

Adjetiva 2

Função

Adjetiva 3

Função

Adjetiva 4

Função

Adjetiva 5

Prof. Fabrício Dutra 

3. CESPE 2019

Na oração “no mínimo um terço das crianças morriam” (l.22), a
concordância verbal está feita com o termo “crianças”, mas poderia ser
feita com “um terço” — um terço das crianças morria —, sem prejuízo
da correção gramatical do texto.
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Prof. Fabrício Dutra 

Caso Regra Exemplo

Com sujeito simples O verbo concorda com o núcleo Os rebeldes saíram de casa.
Aconteceram diversas
tragédias naquela rua.

Expressões partitivas e 
coletivas

Na ordem direta: concordância 
facultativa (núcleo ou especificador)

Na ordem indireta: apenas núcleo

Parte dos alunos fez o
trabalho.
Parte dos alunos fizeram o
trabalho.
A maioria dos analistas
aprovou a tese.
A maioria dos analistas
aprovaram a tese.

Passará a maioria dos alunos

com sujeito composto Na ordem direta:

Na ordem indireta:

O controle e o manual
sumiram.
O concurso e a licitação
foram cancelados.

Chegou o professor e o aluno.

Prof. Fabrício Dutra 

4. CESPE 2021

No trecho “Localidade não significa necessariamente etnocentrismo ou
nacionalismo, mas é aquilo que nos força a repensar o processo de
modernização”, a forma verbal “é” concorda com o termo “Localidade”.
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Prof. Fabrício Dutra 

5. CESPE 2021

Mantendo-se a correção gramatical e o sentido original do texto, o primeiro
período do terceiro parágrafo poderia ser reescrito da seguinte maneira: No
Brasil, as primeiras iniciativas de implantação da polícia comunitária
ocorreu com a Constituição Federal de 1988, em que se enxergou a
necessidade de uma nova concepção para as atividades policiais.

Prof. Fabrício Dutra 

6. CESPE 2019

A forma verbal “acreditava” (l.3) está flexionada no singular para concordar com a
palavra “parte” (l.2), mas poderia ser substituída sem prejuízo à correção gramatical
pela forma verbal acreditavam, que estabeleceria concordância com o termo
composto “dos médicos e da população” (l.2).
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Prof. Fabrício Dutra 

7. CESPE

Seria mantida a correção gramatical do texto caso a forma verbal “acredita”
(l.21) fosse flexionada no plural: acreditam.

HAVER 

(= existir, 
Ocorrer e acontecer)

Existir, ocorrer e acontecer 

possuem sujeito

Haver a fazer

(tempo transcorrido)

Verbos que 
indicam 

fenômenos da 
natureza

No sentido figurado, há sujeito!

Verbos impessoais
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Prof. Fabrício Dutra 

8. CESPE

A forma verbal “há” (.8) poderia ser
substituída por fazem, sem prejuízo da
correção gramatical do texto.

Prof. Fabrício Dutra 

9. CESPE

Seriam mantidos a correção gramatical e os sentidos originais do
texto, caso a forma verbal “Houve” (l.25) fosse substituída por
Ocorreram.
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Prof. Fabrício Dutra 

9. CESPE

No trecho “havia tempos” (segundo parágrafo), a substituição de 
“havia” por faziam prejudicaria a correção gramatical do texto. 

Embora, em tese, qualquer pessoa possa figurar como vítima
desse crime, sabe-se que a mulher é o principal alvo nessa
espécie delitiva — não é à toa que a criminalização da referida
conduta era, havia tempos, uma das prioridades da bancada
feminina da Câmara dos Deputados.

Prof. Fabrício Dutra 

10. CESPE

A correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados caso o 
“para a redução dos índices de violência na região” (segundo parágrafo) 
fosse substituído por para que se reduzisse os índices de violência na 
região.. 
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Prof. Fabrício Dutra 

11. CESPE

O sujeito da oração iniciada por “Entende-se” (l.7) é
indeterminado.

Prof. Fabrício Dutra 

12. CESPE

Em “não se persegue" (l.31), a partícula “se" está empregada
como um recurso para indeterminar o sujeito.
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Prof. Fabrício Dutra 

13. CESPE 2022

No último parágrafo do texto, a partícula
“se”, em “Fala-se já de bombas eletrônicas”,
indica que o sujeito da oração é
indeterminado.

Prof. Fabrício Dutra 

14. CESPE 2022

No primeiro período do quarto parágrafo, o emprego do pronome
“se” constitui uma estratégia de indeterminação do sujeito
oracional.

Não se conhece caso em que o desenvolvimento da superioridade literária ou científica de um 
povo possa ser claramente atribuído à qualidade da língua desse povo. Ao contrário, as grandes 
literaturas e os grandes movimentos científicos surgem nas grandes nações (as mais ricas, as 
mais livres de restrições ao pensamento e também — ai de nós! — as mais poderosas política e 
militarmente). O desenvolvimento dos diversos aspectos materiais e culturais de uma nação se 
dá mais ou menos harmoniosamente; a ciência e a arte são também produtos da riqueza e da 
estabilidade de uma sociedade.
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Prof. Fabrício Dutra 

15. CESPE

A oração “que os consultores apresentaram regime de
trabalho incompatível com a realidade" (L. 7 e 8) funciona
como complemento da forma verbal “constatou-se" (L.7).

Prof. Fabrício Dutra 

Partícula SE (sem agente expresso)

PA PIS
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Prof. Fabrício Dutra 

Partícula SE (sem agente expresso)

PR PIV

Prof. Fabrício Dutra 

16. CESPE 2019

Na linha 18, o deslocamento do termo “se” para imediatamente
após a forma verbal “pode” — pode-se — comprometeria a
correção gramatical do texto
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Prof. Fabrício Dutra 

17. CESPE 2022

Seria mantida a correção gramatical do texto se o pronome “se”, no primeiro
parágrafo, fosse deslocado para imediatamente após a forma verbal “refere”,
da seguinte maneira: refere-se.

Um registro de mutações ligadas ao mundo eletrônico se refere ao que
chamo de a ordem das propriedades, tanto em um sentido jurídico — o
que fundamenta a propriedade literária e o copyright — quanto em um
sentido textual — o que define as características ou propriedades dos
textos.

Prof. Fabrício Dutra 

18. CESPE 2021

No último período do quarto parágrafo, o uso da próclise
pronominal em “se dá” é obrigatório.

O desenvolvimento dos diversos aspectos materiais e culturais de
uma nação se dá mais ou menos harmoniosamente; a ciência e a arte
são também produtos da riqueza e da estabilidade de uma
sociedade.
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Prof. Fabrício Dutra 

19. CESPE

A correção gramatical do texto seria prejudicada caso, no trecho “se vive”
(segundo período do primeiro parágrafo), a forma pronominal “se” fosse
deslocada para logo após a forma verbal — escrevendo-se vive-se.

As narrativas de sofrimento da comunidade ou dos familiares
com quem se vive, a própria versão do paciente, o seu “lugar
de fala” diante do transtorno, tornaram-se epifenômenos,
acidentes que não alteram a rota do que devemos fazer:
correção educacional de pensamentos distorcidos e
medicação exata.

Prof. Fabrício Dutra 

20. CESPE 2022

No trecho “Discurso é aquilo que nos faz
enquanto nós o fazemos” (primeiro parágrafo), é
obrigatório o emprego da forma pronominal
“nos” antes da forma verbal “faz”.
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Prof. Fabrício Dutra 

21. CESPE

Sem prejuízo da correção gramatical do trecho “Essas
medidas se baseiam na igualdade”, o pronome “se”
poderia ser deslocado para imediatamente após a
forma verbal “baseiam” — escrevendo-se Essas
medidas baseiam-se na igualdade.
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Prof. Fabrício Dutra 

22. CESPE

3. CESPE - PC-AL
A supressão do acento indicativo de crase, em “à sua lista de
ações positivas” (L.4), implicaria prejuízo à correção
gramatical do texto.
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Prof. Fabrício Dutra 

23. CESPE

A correção gramatical do texto seria prejudicada
caso se empregasse o sinal indicativo de crase no
vocábulo “a” em “dá suporte a exigências recíprocas”
(l.20).

Prof. Fabrício Dutra 

24. CESPE

A inserção do sinal indicativo de crase em “a interpretações” (ℓ.7)

ocasionaria erro gramatical no texto.
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Prof. Fabrício Dutra 

25. CESPE

No trecho “devido às dificuldades” (segundo parágrafo), a
supressão do acento indicativo de crase em “às” manteria a
correção gramatical do texto.

Prof. Fabrício Dutra 

Sem prejuízo gramatical ou alteração de sentido, o pronome
“onde” (l.29) poderia ser substituído por no qual.

26. CESPE
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Prof. Fabrício Dutra 

A substituição da expressão “em que” (ℓ.8) pelo
termo onde manteria a correção gramatical do
texto.

27. CESPE

Prof. Fabrício Dutra 

A eliminação da vírgula
empregada imediatamente após
“difusos” (ℓ.25) não comprometeria
a correção gramatical do texto,
mas alteraria os seus sentidos
originais.

28 CESPE
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Prof. Fabrício Dutra 

No primeiro período do primeiro parágrafo do texto, é facultativo o
emprego da vírgula imediatamente após “Terra de Santa Cruz”.

29 CESPE

Prof. Fabrício Dutra 

Quando eu era criança (e isso aconteceu em outro tempo e em outro espaço), não era incomum ouvir a pergunta
“Quão longe é daqui até lá?” respondida por um “Mais ou menos uma hora, ou um pouco menos se você caminhar
rápido”. Num tempo ainda anterior à minha infância, suponho que a resposta mais comum teria sido “Se você sair
agora, estará lá por volta do meio-dia” ou “Melhor sair agora, se você quiser chegar antes que escureça”. Hoje em dia,
pode-se ouvir ocasionalmente essas respostas. Mas serão normalmente precedidas por uma solicitação para ser mais
específico: “Você vai de carro ou a pé?”.

A vírgula empregada logo após o trecho “Num tempo ainda anterior à minha
infância”, no primeiro parágrafo do texto, poderia ser suprimida sem prejuízo
para a correção gramatical do texto.

30 CESPE
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Prof. Fabrício Dutra 

No segundo período do segundo parágrafo do texto CB1A1-I, a conjunção
“Como” introduz um segmento com sentido causal

31 CESPE

Prof. Fabrício Dutra 

A supressão da vírgula
que sucede a palavra
“ordem” (l.15) não acarreta
prejuízo à correção
gramatical do período em
questão.

32. CESPE
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Prof. Fabrício Dutra 

A oração “se você adoecer”
(l.24) estabelece uma
hipótese.

33 CESPE

Prof. Fabrício Dutra 

A expressão ‘faça o que eu mando, e não o que eu
faço’ (. 3 e 4) apresenta uma oposição de ideias.

34 CESPE
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Prof. Fabrício Dutra 

1 Cespe/ Cebraspe 2021 - AGÊNCIA NACIONAL DE
MINERAÇÃO

De acordo com o texto, no período colonial
brasileiro, a extração de minérios consistiu em
uma atividade tão lucrativa quanto a produção de
açúcar e a extração de pau-brasil.

2 Cespe/ Cebraspe 2021 - AGÊNCIA NACIONAL DE
MINERAÇÃO

Infere-se do texto que a coroa portuguesa
apostava no sucesso da atividade mineradora no
Brasil.

Prof. Fabrício Dutra 

3 Cespe/ Cebraspe 2021 - AGÊNCIA NACIONAL DE
MINERAÇÃO

Segundo o texto, a mineração teve início no Brasil graças
ao interesse de Pedro Álvares Cabral por essa atividade.

4 Cespe/ Cebraspe 2021 - AGÊNCIA NACIONAL DE
MINERAÇÃO

Depreende-se das informações do texto que a vila de São
Vicente foi fundada com o objetivo de se descobrir ouro,
prata e pedras preciosas na região.

5 Cespe/ Cebraspe 2021 - AGÊNCIA NACIONAL DE
MINERAÇÃO

Infere-se do texto que, até o século XVI, ainda não se tinha
confirmado a existência de minas abundantes no Brasil.
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OBRIGADO

Prof. Fabrício Dutra

Direito Administrativo e 
Controle Externo

Prof. Herbert Almeida
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LICITAÇÕES PÚBLICAS

Licitações Públicas – Lei 14.133/21
Prof. Herbert Almeida

Aplicação (objetos) 

Aplica-se 
de forma 
primária

alienação e concessão de direito real de uso de bens;

compra, inclusive por encomenda;

locação;

concessão e permissão de uso de bens públicos;

prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados;

obras e serviços de arquitetura e engenharia

tecnologia da informação e de comunicação
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Aplicação (arts. 2º e 3º)

concessão e permissão de serviços públicos (L8987)

PPPs (L11079)

serviços de publicidade com agências de propaganda (L12232)

Aplicação 
subsidiária

Não se 
aplica

contratos de operação de crédito e gestão da dívida pública

contratações sujeitas à legislação própria

LICITAÇÕES PÚBLICAS
Modalidades:

Pregão (obrigatório para bens e serviços comuns)

Concorrência (obras, serviços de engenharia, especiais)

Concurso (trabalho técnico, científico ou artístico)

Leilão (alienação de bens móveis e imóveis)

Diálogo competitivo (inovação / fase de diálogos / fase competitiva)
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LICITAÇÕES PÚBLICAS
Inexigibilidade (inviabilidade de competição)
fornecedor exclusivo
serviço técnico + notória especialização
artista consagrado
credenciamento
compra / locação de imóvel (características / localização)

LICITAÇÕES PÚBLICAS
Dispensável (discricionariedade):

 baixo valor (- 100 mil / - 50 mil)

 deserta / fracassada (1 ano / mesmas condições)

 guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação da ordem;

 emergência ou calamidade (contrato de até 1 ano a contar da situação)
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CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO
Controle administrativo

 hierarquia e autotutela

 regra: amplo (legalidade e mérito)

 recursos administrativos (representação, reclamação admin., pedido de
reconsideração, recurso hierárquico – próprio e impróprio –, revisão).

Controle judicial

Legalidade, provocado, posterior (regra)

Controle legislativo

Político (parlamentar direto): casas do Legislativo;

Técnico ou financeiro (parlamentar indireto): Tribunais de Contas

Tribunal de Contas
Parecer prévio (contas do PR)

 Julgar as contas (de gestão) dos administradores

Apreciar, para fins de registro, a legalidade de:

Admissão, exceto provimento em comissão

Aposentadoria (e afins), exceto melhorias que não alterem o fundamento

 Fiscalizar (auditorias e inspeções), contas nacionais, recursos repassados

Prestar as informações ao legislativo

Aplicar sanções aos responsáveis

Assinar prazo para o exato cumprimento da lei

Sustar, se não atendido, a execução de ato

Representar sobre irregularidades
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Composição: 9 ministros

Sede: Distrito Federal

Jurisdição: todo território nacional

Ministros
Requisitos?

Escolha?

Brasileiros

+ 35 anos e – de 65 anos

Idoneidade moral / reputação ilibada

Notórios 
conhecimentos

Jurídicos

Contábeis
Requisitos

Econômicos e financeiros

Administração pública

10 anos de experiência nos NC
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1/3 (3)
Escolha

(ministros TCU)

1 -> auditores

1 -> MPjTC

1 -> livre

Ant./Mer
.

2/3 (6) Congresso Nacional

Nomeação (todos) PR

PR

Aprovação Senado Federal
(arguição pública / votação secreta)

TCE’s / 
TCDF

 Princípio da simetria

 7 (sete) conselheiros

Escolha
 1 → Auditores
 1 → MPC
 1 → Livre

4 → Legisla vo

3 → Governador

Aprovados pelo Legislativo

61

62



Decisões 

Preliminar 
Sobrestar  

Diligências -> saneamento 

Regulares com ressalvasDefinitiva 

Regulares  

Irregulares

Provisória Trancamento contas iliquidáveis

Sanções

Sanções

Multa proporcional ao dano Até 100% 

Multa pelo cometimento de 
infrações

Valor máximo (100x maior piso 
salarial)

Declaração de inidoneidade do adjudicatário ou contratado (maioria dos membros)

Inabilitação para cargo em 
comissão ou função de confiança

Até 5 anos (+ proposta de 
demissão)
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Recurso Quando Efeito 
suspensivo Novo relator Prazo

Recurso de 
reconsideração

 decisão originária que:

 reconheça legalidade;

 declare ilegalidade

 determine sustação de ato ou o julgue nulo
de pleno direito

Sim Sim 30 dias

Embargos de 
declaração

 obscuridade, omissão ou contradição em
decisão do Tribunal Sim Não 30 dias

Recurso de revisão

 erro de fato: atos, cálculos ou documentos;

 violação literal da lei;

 falsidade ou insuficiência de documentos;

 superveniência de documento novo;

 falta de citação.

Não Sim 5 anos

Agravo  Decisão monocrática do Presidente ou
relator Não Não 5 dias

Recursos

 Expressos
 Legalidade
 Impessoalidade
 Moralidade
 Publicidade
 Eficiência

Regime jurídico-administrativo

 Implícitos
 Supremacia e indisponibilidade

 Autotutela

 Segurança jurídica

 Continuidade

 Razoabilidade e proporcionalidade
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Regime jurídico-administrativo
 Princípio da hierarquia

 Coordenação e subordinação
 Súmula vinculante

 Princípio da precaução
 evitar danos graves por meio de medidas preventivas

 Princípio da sindicabilidade
 Controle das atividades administrativas (abrange a autotutela)

 Princípio da presunção de legitimidade ou de veracidade
 Presunção da verdade
 Presunção da legalidade (legitimidade)

Regime jurídico-administrativo

 Princípio da subsidiariedade
 O Estado deverá:

 exercer as suas funções próprias (segurança, justiça, etc.)
 atuar de forma supletiva em relação às questões sociais e econômicas

 Princípio da responsividade
 O administrador deverá prestar contas e poderá ser responsabilizado pelos suas condutas.

 Princípio intranscendência subjetiva das sanções
 As sanções não podem “extrapolar” a pessoa do infrator

 Um administrador não pode ser prejudicado por ato de outro
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Cebraspe – PRF / 2021
Determinado órgão público firmou contrato administrativo com uma empresa de reconhecida especialização no
mercado, para a prestação de serviços de treinamento de pessoal de natureza singular aos seus servidores.
Durante a execução do contrato, a empresa descumpriu uma das cláusulas contratuais. A administração pública,
então, aplicou multa por inexecução parcial do acordado. Insatisfeita, a empresa impetrou mandado de
segurança no Poder Judiciário em face do ato administrativo que aplicaria a penalidade sem prévia opitiva.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens que se seguem.

O ajuizamento da ação judicial para conter eventuais abusos praticados pela administração pública caracteriza a
aplicação do princípio da sindicabilidade.

Gabarito: correto.

Cebraspe – TCDF / 2021
Dado o princípio da confiança, caso verificada legítima expectativa do
administrado, pode haver a manutenção de atos administrativos
antijurídicos.

Gabarito: correto.
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ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Desconcentração
Órgãos públicos

Mesma pessoa jurídica

Com hierarquia / Com subordinação

Descentralização
Entidades – Pessoas jurídicas distintas

Sem hierarquia / com vinculação

Por outorga / Por delegação

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Entidade Criação Natureza Atividades Resp. Civil Regime de pessoal

Autarquias Por lei Direito Público Típicas Objetiva Estatutário

Fundações 
Públicas

Por lei Direito Público

Interesse social Objetiva

Estatutário

Autorizada
por lei Direito Privado CLT

Empresas 
públicas /

SEM

Autorizada
por lei Direito Privado

1) Atividade 
econômica

Subjetiva 
(direito privado)

CLT

2) Serviços 
Públicos Objetiva
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Diferenças entre EP e SEM

Capital Forma jurídica Foro (entidades 
federais)

Empresa 
pública Público Qualquer Justiça federal

Sociedade de 
economia mista

Público / 
Privado S.A. (sempre) Justiça estadual

Cebraspe – TCE RJ / 2021
Serviços sociais autônomos são pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem
fim econômico, criadas por lei para desempenhar certas atividades, integrando a
administração pública indireta

Cebraspe – Codevasf / 2021
São exemplos de entidades integrantes da administração pública indireta as
agências reguladoras, as sociedades de economia mista e as organizações sociais

Gabarito: errado.

Gabarito: errado.
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PODERES ADMINISTRATIVOS
Discricionário vs. vinculado

Hierárquico (ordens, fiscalizar, rever, delegar, avocar, punir)

Disciplinar (punir -> servidores + particulares disciplina interna)

Regulamentar / normativo (regulamentos, decretos autônomos)

Polícia: (condicionar / restringir -> coletividade)

Judiciária vs. Administrativa

Ciclo/delegação: ordem, consentimento, fiscalização e sanção

APOSTAS

 Delegação do poder de polícia

 Entidades de direito público: todas as fases;

 Ent. admin. direito privado (por lei, serviços públicos do Estado, regime
não concorrencial: cons., fisc. e sanção)

 Regulamentos autorizados:

 Deslegalização / Podem inovar (com limites)

 Poder disciplinar (vínculo especial) vs. de polícia (vínculo geral)
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Cebraspe – TCE RJ / 2021
O poder de polícia administrativa é indelegável a particulares e entre órgãos

O ato regulamentar poderá impor obrigações e direitos, desde que estes não sejam contrários
à lei que tiver ensejado a sua prática

Cebraspe – TCDF / 2021

Gabarito: errado.

Gabarito: errado.

ATOS ADMINISTRATIVOS

Elementos: Com Fi For M Ob

Atributos: PATI

Desfazimento:

Anulação (ilegal, ex tunc, Judiciário + Administração)

Revogação (mérito, ex nunc, Administração)

Convalidação: competência / forma (sanáveis)
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ATOS ADMINISTRATIVOS
Normativos Ordinatórios Negociais Enunciativos Punitivos

Regulamentos

Regimentos
Resoluções

Decretos

Deliberações
Instruções 
normativas

Circulares

Ordens de 
serviço
Portarias

Avisos

Despachos
Ofícios

Instruções

Provimentos

Licença

Autorização
Permissão

Aprovação

Admissão
Visto

Homologação

Dispensa
Renúncia

Protocolo 
administrativo

Certidões

Atestados
Pareceres

Apostilas

Multa

Interdição de 
atividade
Destruição de 
coisas

Por meio da licença, ato unilateral e vinculado, a administração faculta aos
interessados o exercício de determinada atividade.

Cebraspe – TCDF / 2021

Gabarito: correto.
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RESP. CIVIL DO ESTADO
Pessoas jurídicas: d. público + d. privado prest. sv. público (usuários / não

usuários)

Objetiva: risco administrativo, independe de dolo culpa

Requisitos: dano, conduta estatal e nexo de causalidade

Excludentes: caso fortuito e força maior / culpa exclusiva vítima / ato
terceiros

Omissão: subjetiva (culpa do serviço) / exceto dever específico de cuidado

Regresso: se houver dolo ou culpa do agente

AGENTES PÚBLICOS
Cargo público

 Servidores públicos / estatutário / direito público

Emprego público

 Empregados públicos / CLT / direito privado (regra)

Função pública

 Conjunto de atribuições / Função autônoma: confiança / temporário
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AGENTES PÚBLICOS
Concurso público

Regra: Cargos e empregos públicos;

Validade: até dois anos (prorrogável por igual período)

Acumulação

 Regra: não pode;

Exceções: 2 profs; 1 prof. + 1 téc. ou cient. / 2 saúde / outros*

Estabilidade

Provimento efetivo (concurso) + 3 anos exercício + avaliação especial

Perda do cargo: Judicial (trans. julg.) / PAD (ampla defesa) / avaliação
periódica (LC / ampla defesa)

Prof.

SERVIÇOS PÚBLICOS
 Concessão

 Licitação (concorrência ou diálogo competitivo)

 Pessoa jurídica ou consórcio de empresas

 Sem precariedade (não admite revogação)

 Natureza contratual

 Permissão

 Licitação (sem definir modalidade)

 Pessoa física ou jurídica

 Título precário (admite revogação)

 Natureza contratual / contrato de adesão
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Prof.

SERVIÇOS PÚBLICOS

Autorização

 Ato unilateral

 Discricionário, precário e sem prazo

 Pessoa física ou jurídica

 Não exige licitação

Revisão
Prof. Herbert Almeida

A prestação de serviços públicos de transporte coletivo sob o regime de permissão prescinde
de licitação, que é exigida apenas para a modalidade de concessão.

SEFAZ DF / 2020

Gabarito: errado.
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Prof.

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

 Requisitos

 Identificação do requerente / especificação da informação

 Não pode:

 exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação

 Acesso:

 Regra: imediato

 Se não for possível: 20 dias (comunicar ou indicar as razões da recusa);

 Prorrogação: 10 dias.

Prof.

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

 Prazos de sigilo

 ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos;

 secreta: 15 (quinze) anos; e

 reservada: 5 (cinco) anos.

 Informações pessoais:

 Acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo;

 Prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção;

 Agentes públicos legalmente autorizados e pessoa a que elas se referirem;

 Acesso por terceiros: previsão legal ou consentimento expresso da pessoa.
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OBRIGADO

Prof. Herbert Almeida

ANÁLISE DE DADOS E
INFORMAÇÕES E

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

https://www.instagram.com/p/B74PyOzj5V3/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/prazer-um-eterno-estudante/

Prof. Raphael Lacerda
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CESPE/TCE-RJ/2021

Em um processo de desenvolvimento de software, a elicitação de
requisitos serve para identificar os fatos que compõem os requisitos do
sistema.

Prof. Raphael Lacerda

Requisitos
● Concepção
● Elicitação
● Elaboração
● Negociação
● Validação

● Gerenciamento
de Requisitos
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Prof. Raphael Lacerda

ciclo de vida
...

Prof. Raphael Lacerda

Modelos
...
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Prof. Raphael Lacerda

Modelo Cascata
...

A respeito dos requisitos funcionais e não funcionais em engenharia de
software, assinale a opção correta.

A “Cada usuário do sistema deve ser identificado apenas por sua matrícula
de sete dígitos” constitui um exemplo de requisito não funcional de
segurança.

B “O sistema deve ser de fácil uso pelos usuários finais” configura um
exemplo de requisito funcional individual.

Prof. Raphael Lacerda

Cespe/TCE-RO/2019
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Prof. Raphael Lacerda

Cespe/TCE-RO/2019
C Um único requisito não funcional, como um requisito de proteção, pode
gerar uma série de requisitos funcionais relacionados que definam os
serviços necessários no novo sistema.

D Os requisitos não funcionais, por lidarem com desempenho, proteção ou
disponibilidade, não são críticos em relação aos requisitos funcionais.

E Os requisitos não funcionais, por estarem desvinculados dos serviços
específicos oferecidos pelo sistema, não afetam a arquitetura geral desse
sistema.

Na gerência de requisitos, as mudanças no documento de requisitos devem
aumentar as referências a outros documentos e aprimorar a
interdependência entre suas próprias seções.

Prof. Raphael Lacerda

Cespe/TJ-AM/2019
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A atividade de gerência de requisitos é a responsável por garantir que
mudanças nos requisitos sejam feitas de maneira controlada e
documentada, administrando os relacionamentos entre os requisitos e as
dependências entre o documento de requisitos e os demais artefatos
produzidos no processo de software.

Prof. Raphael Lacerda

Cespe/CGM-PB/2018

A validação dos requisitos exclui diversas considerações, entre elas, a que
verifica o impacto da implementação dos requisitos identificados sobre o
orçamento do sistema.

Prof. Raphael Lacerda

Cespe/TJ-AM/2019
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Uma especificação de requisitos é inconsistente quando, por exemplo, em
um de seus subconjuntos conste que o pagamento será feito antes do
fechamento da compra e, em outro subconjunto, conste que o pagamento
será feito depois do fechamento da compra.

Prof. Raphael Lacerda

Cespe/TJ-AM/2019

A interoperabilidade entre um software que esteja em desenvolvimento e
outros sistemas existentes é considerada um requisito funcional.

Prof. Raphael Lacerda

Cespe/SLU-DF/2019
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Prof. Raphael Lacerda

decore! pq cai!

https://github.com/Desenho-2-2017/Ecom_merci/wiki/Requisitos-n%C3%A3o-Funcionais

Os requisitos do produto são necessidades ou restrições do software a ser
desenvolvido e os requisitos do processo são essencialmente restrições no
desenvolvimento do software.

Serão classificados como organizacionais os requisitos operacionais e de
desenvolvimento que forem identificados na análise de requisitos não
funcionais.

Prof. Raphael Lacerda

despenca!
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O documento de requisitos deve ser elaborado a partir da análise de
viabilidade do software, seguida de análise, especificação e validação de
requisitos.

Prof. Raphael Lacerda

Cespe/FUB/2018

Prof. Raphael Lacerda

Funcional x Não Funcional
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Prof. Raphael Lacerda

várias questões
Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades, os recursos e as
características do software.

Requisitos não funcionais são as restrições sobre os serviços ou declarações
de funções que o sistema deve fornecer.

Situação hipotética: Ao efetuar a especificação de requisitos, um analista
abrangeu os requisitos de usuário e os de sistema, tendo incluído entre os
requisitos de usuário os funcionais e os não funcionais. Assertiva: A
especificação realizada pelo analista está correta, pois os requisitos não
funcionais podem ser inseridos nos requisitos de usuário.

Prof. Raphael Lacerda

Cespe/IPHAN/2018
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Os requisitos funcionais especificam o que o software deverá fazer. Esses
requisitos incluem tempo de resposta, utilização de volumetria estática,
escalabilidade, disponibilidade, segurança e usabilidade.

Prof. Raphael Lacerda

Cespe/STJ/2018

No contexto da análise de requisitos, confiabilidade e usabilidade são
atributos de qualidade classificados como

A requisitos funcionais.

B requisitos de domínio.

C requisitos não funcionais.

D dependências.

E regras de negócio.

Prof. Raphael Lacerda

Cespe/TRE-PE/2017
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CESPE/TCE-RJ/2021

O gerenciamento de requisitos trata do desenvolvimento de software
por meio da metodologia ágil; isso permite o isolamento entre o
desenvolvedor e o usuário, já que é comum ocorrer problema de
mudanças de requisitos ao longo do curso do projeto devido ao
interfaceamento do usuário com o desenvolvedor.

CESPE/TCE-RJ/2021

Entre as atividades de prototipação de software, está o desenvolvimento
rápido de software para validar requisitos.
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CESPE/TCE-RJ/2021

A prototipação pode ser considerada como uma atividade que reduz
riscos de desenvolvimento relacionados aos requisitos de um software.

CESPE/TCE-RJ/2021

O SCRUM é composto por quatro atividades: planeamento, projeto,
codificação e testes, as quais normalmente são repetidas iteração a
iteração.

113

114



Prof. Raphael Lacerda

Scrum Pilares x Valores

Prof. Raphael Lacerda

Scrum Team
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Prof. Raphael Lacerda

Developers

Prof. Raphael Lacerda

Scrum Master
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Prof. Raphael Lacerda

Resumão

Prof. Raphael Lacerda

Sprint
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Prof. Raphael Lacerda

Daily

Prof. Raphael Lacerda

Review
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Prof. Raphael Lacerda

Resumão

Prof. Raphael Lacerda

Product Backlog
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Prof. Raphael Lacerda

Sprint Backlog

Prof. Raphael Lacerda

Incremento
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CESPE/TCE-RJ/2021

O FDD (feature driven development) tem como principal característica
fornecer uma maneira de construir e manter sistemas que satisfazem
restrições de prazo, por meio do uso de prototipagem incremental em
um ambiente controlado de projeto.

FDD
Planejamento é feito apenas uma VEZ⇒ bem detalhado

Foco na entrega regular de funcionalidades → blocos pequenos

Funcionalidade → Função que tenha valor para o cliente que pode ser implementada em 2 semanas ou menos

Pode atuar em conjunto com scrum

2014

o FDD busca o desenvolvimento por funcionalidade. Pode atuar bem em conjunto com o Scrum, pois quando o Scrum atuar com foco
no gerenciamento do projeto, o FDD pode atuar no processo de desenvolvimento.

2015

O Feature Driven Development − FDD é uma metodologia ágil de desenvolvimento de software que

normalmente possui papéis definidos relacionados ao desenvolvimento, como Gerente de Projeto, Testador etc.
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FDD
Os modelos ágeis de desenvolvimento de software têm menos ênfase nas definições de atividades e mais ênfase na pragmática e nos
fatores humanos do desenvolvimento. Um destes modelos enfatiza o uso de orientação a objetos e possui apenas duas grandes fases:
1 - Concepção e Planejamento e 2 - Construção. A fase de Concepção e Planejamento possui três disciplinas (chamadas de processos):
Desenvolver Modelo Abrangente, Construir Lista de Funcionalidades e Planejar por funcionalidade. Já a fase de Construção incorpora
duas disciplinas (processos): Detalhar por Funcionalidade e Construir por Funcionalidade.

O texto acima apresenta a metodologia ágil conhecida como

a) XP.

b) Scrum

c) Crystal Clear.

d) ASD

e) FDD

CESPE/TCE-RJ/2021

A especificação da UML 2.2 define dois tipos principais de diagramas: os
de estrutura e os de comportamento.
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CESPE/TCE-RJ/2021

Na arquitetura em três camadas, a camada de apresentação define a
lógica da interface do usuário.

DevOps
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DevOps

DevOps

https://www.atlassian.com/continuo
us-delivery/principles/continuous-
integration-vs-delivery-vs-
deployment
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CESPE/ABIN/2018

Situação hipotética: Uma empresa possui um grande sistema com todas
as suas funcionalidades em uma aplicação que acessa um banco de
dados. A aplicação foi desmembrada em várias outras, em formatos de
contêineres que podem ser provisionados, iniciados e parados sob
demanda em ambientes de homologação e desenvolvimento, porém, em
produção, o deploy é feito manualmente. Assertiva: Nessa situação,
configura-se um ambiente que possui práticas de entrega contínua.

Cespe/2021

Julgue o item a seguir, referentes ao conjunto de práticas de
desenvolvimento de software, operação e de apoio envolvidas (DevOps).
Para tornar a integração contínua mais efetiva no DevOps, é
recomendável centralizar todos os commits em uma máquina de
integração.
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Cespe/2021

As alterações efetuadas em arquivos e diretórios copiados de uma
camada base para dentro de um container docker, por padrão, são vistas
pelos múltiplos containers do mesmo sistema de arquivos.

CEFET/2022
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CEFET/2022

Para se colocar em execução, em segundo plano, um contêiner baseado na imagem especificada pelo
arquivo Dockerfile, publicando a porta 8080 do host para a porta 80 do contêiner, é/são suficiente(s) o(s)
comando(s):

A docker build -t imagem-prova:latest . && docker container run -it -p 8080:80 imagem-prova:latest

B docker build -t imagem-prova:latest . && docker container run -d -p 80:8080 imagem-prova:latest

C docker container run -d -p 8080:80 imagem-prova:latest

D docker-compose -f docker-compose.yml up

E docker-compose up -d

CEFET/2022
Sobre Docker, marque a alternativa CORRETA:

A É uma plataforma de software livre que permite que os desenvolvedores empacotem aplicativos em contêineres, que consistem em componentes executáveis
e padronizados que combinam o código-fonte do aplicativo com as bibliotecas e dependências do sistema operacional (S.O.) que são necessárias para executar
esse código em qualquer ambiente.

B É projetado para ser flexível, ele estabelece um padrão para a construção de interfaces com o usuário do lado do servidor. A arquitetura define claramente uma
separação entre a lógica da aplicação e a apresentação, enquanto torna mais fácil ligar a camada de apresentação ao código do aplicativo.

C É uma plataforma que estende a plataforma SE do Java e é o padrão para desenvolvimento de aplicativos empresariais entre a comunidade Java. Em outras
palavras, trata-se de framework web MVC para a construção de interfaces de usuário baseadas em componentes.

D Para começar a codificar o Docker, não é necessária nenhuma configuração especial ao servidor Glassfish. Basta instalar o Netbeans com suporte à tecnologia
Java EE, que por padrão já será instalado o servidor Glassfish pré configurado.

E É um popular framework para projetos JSF que pode ser usado para desenvolver rapidamente aplicações sofisticadas para empresas ou no desenvolvimento de
sites padrão. Tecnicamente, é uma biblioteca de componentes de interface gráfica para as aplicações web baseadas em JSF.
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CESPE/DPE-RO/2022
A tecnologia Docker usa o kernel do Linux e recursos do kernel para segregar processos; as ferramentas baseadas nos contêineres
Linux oferecem aos usuários acesso sem precedentes a aplicações, além da habilidade de implantar com rapidez e de ter total
controle sobre as versões e distribuição. A respeito da tecnologia Docker, assinale a opção correta.

A O Docker é uma tecnologia proprietária que automatiza a implantação da aplicação dentro do ambiente de contêiner.

B O Docker oferece vantagem em questões como a limpeza de processos netos (grandchild) após o encerramento dos processos filhos
(child).

C O Docker fornece as mesmas funcionalidades oferecidas pelos contêineres Linux tradicionais, incluindo a capacidade de usar
processos como cron ou syslog dentro do contêiner, junto à aplicação.

D As instâncias de aplicativos em contêiner Docker usam mais memória do que as máquinas virtuais, sendo inicializadas e
interrompidas mais lentamente.

E Os contêineres Docker facilitam a colocação rápida de novas versões de software, com novos recursos de negócios, e a rápida
reversão para uma versão anterior, se necessário.

FGV/CGU/2022

Uma das estratégias para reduzir o tamanho de imagens Docker consiste em:

A combinar comandos RUN em um único comando;

B substituir a imagem base por uma versão mais recente;

C separar comandos RUN complexos em comandos menores;

D reordenar os comandos de forma que o cache seja utilizado com maior
frequência;

E compactar arquivos a serem copiados para a imagem e descompactá-los
durante a sua geração
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Cespe/2021

Na gestão da configuração em que se observa os valores do DevOps, é
importante implantar imediatamente as versões desenvolvidas no
ambiente de produção, cabendo, nesse contexto, à equipe de
desenvolvimento a criação de scripts automatizados para a garantia da
integração contínua.

Cespe/2020

As aplicações conteinerizadas gerenciadas por plataformas nativas de
nuvem não exercem controle sobre seus ciclos de vida.
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Cespe/2020

Um contêiner é definido como um sistema operacional completo,
incluindo-se o kernel e um conjunto de aplicações.

Container vs Virtual Machine

https://www.weave.works/blog/a-practical-guide-to-choosing-between-docker-containers-and-vms
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Cespe/2020

Uma imagem de contêiner tem como característica a imutabilidade, ou
seja, ela não muda após a sua construção; no entanto, ela pode ser
configurada.

https://docs.docker.com/engine/refe
rence/commandline/commit/

Cespe/2020

DevOps é uma tecnologia que pode ser empregada somente em
softwares da categoria open source.
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Cespe/2020

Em DevOps, ao submeter o código ao sistema de controle de versão, o
desenvolvedor utiliza, entre outros, o teste de carga (estresse), que,
basicamente, mede e avalia o tempo de resposta, o número de
transações e outros requisitos sensíveis ao tempo.

Cespe/2020

As organizações DevOps não possuem controles eficientes como, por
exemplo, a separação de tarefas e revisões de segurança manuais ao
final do projeto; por isso, o DevOps é incompatível com segurança da
informação e conformidade.
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Cespe/2020

DevOps permite que os desenvolvedores aumentem a sua produtividade.

Cespe/2020

A técnica de integração contínua, de uso fundamental para DevOps,
estabelece que o código seja compilado para cada mudança e que sejam
executados testes automatizados minimamente confiáveis.
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Quanto à gestão ágil de projetos com Scrum e às noções gerais de DevOps,
julgue os itens subsecutivos.

Integração contínua, entrega contínua, teste contínuo, monitoramento
contínuo e feedback são algumas práticas d

Integração Contínua
Prof. Raphael Lacerda

STF/2013

FCC/2018

No âmbito da infraestrutura, uma das vantagens DevOps é

A realizar deploy sob controle manual de especialistas.

B estabelecer uma divisão bem delimitada entre infraestrutura e
desenvolvimento.

C possuir um ambiente aberto (não padrão) sem muitos controles.

D ter a infraestrutura como código.

E fazer com que cada etapa do processo seja aprovada formalmente pelos
gerentes.
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Cesgrario/2021

No âmbito de DevOps, o termo “shift left testing” significa que os testes devem

A ser feitos junto com a entrada em operação do produto.

B ser feitos apenas no ambiente de desenvolvimento.

C ser feitos apenas por meio de ferramentas de automação de testes.

D ser feitos desde as fases iniciais do ciclo de vida do produto.

E dirigir o desenvolvimento do produto.

Modelo Tradicional

https://medium.com/revista-
tspi/descubra-o-que-%C3%A9-
shift-left-testing-b67116b79a0c

155

156



Shift Left Testing

https://medium.com/@qavengers/s
hift-left-testing-62e03d809cc3

Shift Left Testing

https://medium.com/@qavengers/s
hift-left-testing-62e03d809cc3
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❑ Histórico: CVS e SVN

❑ Comandos básicos e Workflow

❑ Comandos avançados e repositório distribuído

❑ Lidando com branches

❑Melhores práticas com GitFlow

❑ Social GitHub x Gitlab x BitBucket

❑ Questões

GIT
Prof. Raphael Lacerda

GIT

https://gist.github.com/raphaelLacer
da/687db0162a610f63d13ae899ec
680518

Uma Analista de TI está utilizando o software Git para gerenciar o controle
de versões do sistema que está em desenvolvimento. Em condições ideais,
ela digitou os comandos elencados a seguir.

I. git add regrasfichalimpa.html

II. git add trf4css/

III. git add .

IV. git commit -m "primeira etapa do projeto do sistema"

V. git log
O comando indicado em

GIT
Prof. Raphael Lacerda

Analista Judiciário/TRF-4/2019
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A II faz com que o arquivo trf4css seja incluído na lista dos que terão versões
controladas.

B III faz com que todos os arquivos do sistema sofram um reset para a
versão inicial ou versão zero.

C V lista todos os ataques de segurança da informação, ou seja,
modificações não autorizadas, que os arquivos do sistema sofreram.

D I faz com que todos os hiperlinks da página regrasfichalimpa.html sejam
monitorados pelo Git.

E IV salva o estado atual de todos os arquivos e apresenta sua listagem
indicada como “primeira etapa do projeto do sistema”.

GIT
Prof. Raphael Lacerda

Analista Judiciário/TRF-4/2019

A II faz com que o arquivo trf4css seja incluído na lista dos que terão versões
controladas.

B III faz com que todos os arquivos do sistema sofram um reset para a
versão inicial ou versão zero.

C V lista todos os ataques de segurança da informação, ou seja,
modificações não autorizadas, que os arquivos do sistema sofreram.

D I faz com que todos os hiperlinks da página regrasfichalimpa.html sejam
monitorados pelo Git.

E IV salva o estado atual de todos os arquivos e apresenta sua listagem
indicada como “primeira etapa do projeto do sistema”.

GIT
Prof. Raphael Lacerda

Analista Judiciário/TRF-4/2019
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❑ Histórico

❑ Características

❑ Valores

❑ Regras

❑ Práticas

❑ Questões

Extreme Programming
Prof. Raphael Lacerda

Monitorando o Código - XP

By the time the project was canceled,
enough other projects had replicated
C3's early success to continue XP's
development. C3's cancellation,
however, also proves that XP is no
guarantee of success.

Extreme Programming
Prof. Raphael Lacerda

https://martinfowler.com/bliki/C3.html
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Extreme Programming
Prof. Raphael Lacerda

Extreme Programming
Prof. Raphael Lacerda
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Extreme Programming
Prof. Raphael Lacerda

Xp práticas

Extreme Programming
Prof. Raphael Lacerda

XP Rules

http://www.extremeprogramming.org/rules.html
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No que diz respeito a processos e práticas ágeis, o desenvolvimento
incremental

A é, assim como o test-driven development, uma prática da XP (Extreme
Programming) que exige teste automatizado, domain-driven design,
refactoring e integração contínua.

B é, na XP (Extreme Programming), sustentado por meio de pequenos e
frequentes releases do sistema, e os clientes estão intimamente envolvidos
na especificação e na priorização dos requisitos do sistema.

Monitorando o Código - questões
Prof. Raphael Lacerda

Auditor/TCE-RO/2019

Monitorando o Código - questões
Prof. Raphael Lacerda

Auditor/TCE-RO/2019
C enfoca, assim como o acceptance test-driven development, a qualidade do
código desenvolvido quanto a recursividade, declaração das variáveis e
clean code, de modo a torná-lo de fácil entendimento, modificação e
testagem

D pressupõe o uso do behavior driven development, que considera a
linguagem de programação a ser usada, da 4.ª geração em diante, com foco,
principalmente, no comportamento visual, interativo e cognitivo do sistema.

E enfoca a integração contínua como uma prática de desenvolvimento de
software, incompatível com a XP (E xtreme Programming) e o Scrum, que
permite aos desenvolvedores agregarem alterações de código e realizarem
testes.
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No XP (Extreme Programming), o valor de uma história de usuário é
atribuído pelos membros da equipe e é medido em termos de semanas
estimadas para o desenvolvimento.

Monitorando o Código - questões
Prof. Raphael Lacerda

Analista/TJ-AM/2019

A respeito da metodologia XP (Extreme Programming), julgue o item que se
segue.

1 - O ritmo ágil de desenvolvimento de softwares é uma prática usada para
favorecer a entrega das releases quando grandes volumes de horas extras
são tolerados.

2 - Para apoiar a equipe de desenvolvimento, é uma prática o uso do cliente
on-site em tempo integral.

Monitorando o Código - questões
Prof. Raphael Lacerda

Oficial/ABIN/2018
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❑ O que é um clean code?

❑ Nomes significativos

❑ Funções

❑ Comentários

❑ Formatação

❑ Objetos e Estrutura de dados (Anêmicos)

❑ Testes

❑ Dicas gerais
Clean Code
Prof. Raphael Lacerda

Código de Qualidade

https://www.infoq.com/presentations/Robert-C.-Martin-Bad-Code/

Ckean code
Prof. Raphael Lacerda

https://gist.github.com/wojteklu/73c6914cc446146b8b533c0988cf8d29

https://pt.slideshare.net/brunollui/clean-code-part1
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Argumentos

0 = ideal

1 ou 2 = ok → mas pode confundir

3 = evitar

> 3 = não usar

Código de Qualidade
Prof. Raphael Lacerda

Funções

Código de Qualidade
Prof. Raphael Lacerda

Classes
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Código de Qualidade
Prof. Raphael Lacerda

SOLID

https://pdfs.semanticscholar.org/36be/babeb72287ad9490e1eba
b84e7225ad6a9e5.pdf

Revisão Analista
Prof. Raphael Lacerda

Cespe/TJ-PA/2021
O Clean Code deve considerar também o momento de teste do software em
desenvolvimento. O Teste Limpo deve

A ser o mais completo possível, para que não seja necessário repeti-lo muitas vezes.

B ser específico para determinado ambiente.

C ser executado de forma que os testes sejam escritos antes que o código a ser testado
esteja no ambiente de produção.

D produzir resultados com respostas o mais abertas possível, para garantir eficiência ao
processo.

E contemplar todas as dependências possíveis, para garantir a eficácia do processo de
testes.
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Revisão Analista
Prof. Raphael Lacerda

De acordo com Clean Code, julgue o item subsecutivo.

Comentários explicativos ou descritivos no código devem ser evitados, pois
caracterizam um código ruim.

TJ-AM/2019

https://dzone.com/articles/clean-code-summary-and-key-points

Revisão Analista
Prof. Raphael Lacerda

TJ-AM/2019
De acordo com Clean Code, julgue o item subsecutivo.

Independentemente da linguagem de programação, uma função deve
executar todos os procedimentos que estão sintetizados no seu nome,
gerando uma função com múltiplos passos.
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VUE

VUE
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VUE

VUE
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VUE

FUNDATEC/2021
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É correto afirmar que:

A Para que uma mensagem apareça corretamente no navegador com o valor do “radio button”
selecionado, é necessário implementar um “listener” vinculado ao evento “onchange”.

B VueJS faz uma ligação unidirecional entre o valor e o banco de dados por meio da diretiva “vmodel”.

C VueJS faz uma ligação bidirecional entre o valor e a camada de acesso ao banco de dados por meio da
diretiva “v-model”.

D VueJS faz uma ligação bidirecional entre o valor dos elementos “input” e os dados, ao mesmo tempo em
que mostra o valor na tela utilizando sintaxe de template.

E VueJS faz uma ligação bidirecional entre o valor e os dados e os elementos “input”, mas é necessário
utilizar a propriedade “computed” do componente “app” no lugar da propriedade “data”.

FUNDATEC/2021

Com base no Framework VueJS, qual é uma das diretivas possíveis utilizada para
renderizar uma lista de elementos com base nos dados de um determinado Array?

A v-for

B track-by

C concat()

D slice()

E data

FUNDATEC/2021

https://vuejs.org/api/built-in-
directives.html#v-for
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Prof. Raphael Lacerda

Features

https://medium.com/@Shekharraja
k/interesting-features-of-angular-i-
learnt-b3eba78ea9be

Prof. Raphael Lacerda https://stackblitz.com/edit/angular-playground
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Prof. Raphael Lacerda

Arquitetura

https://www.ngdevelop.tech/angular/architecture/

Prof. Raphael Lacerda

MVC
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Prof. Raphael Lacerda

Decorators
@NgModule @Component

@Injectable @Directive

@Pipe @Input @Output

@HostBinding @HostListener @ContentChild

@ContentChildren

@ViewChild

@ViewChildren

https://medium.com/@madhavmah
esh/list-of-all-decorators-available-
in-angular-71bdf4ad6976

Prof. Raphael Lacerda

Modules
Every Angular application has at least
one class with a @NgModule
decorator, it is the root module,
conventionally named as AppModule.

https://stackblitz.com/edit/angular-
playground?file=app%2Fapp.module.ts
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Prof. Raphael Lacerda

Modules
Atenção!!

Precisa ter pelo o menos UM!

Prof. Raphael Lacerda

Components
⇒ building UI

⇒ cada component está ligado a um
template

⇒@Component

● selector
● templateURL
● stylesUrls
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Prof. Raphael Lacerda

Components

Prof. Raphael Lacerda

Template
⇒ UI

● interpolation {{}}
● data binding
● directives
● events
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Prof. Raphael Lacerda

Template dentro 
Template

Prof. Raphael Lacerda

data binding

https://stackblitz.com/edit/angular-playground-
s8bmsr?file=app%2Fapp.component.ts

199

200



Prof. Raphael Lacerda

Lifecycle

https://angular.io/guide/lifecy
cle-hooks

1)Constructor: A default method which is called when the class is instantiated.

2)ngOnChanges: Executes when a new component is created, when one of the
bound properties with @Input changes, also it is the only hook that takes an
argument when it is called which is called as SimpleChanges.

3)ngOnInit: Called once the component is initialized.

4)ngDoCheck: Runs when change detection runs.

6)ngAfterContentChecked: This is called after every projected content has been
checked.

7)ngAfterViewInit: Called after the components view (and child view) has been
initialized.

8)ngAfterViewChecked: Called every time the view (and child view) has been
checked.

Prof. Raphael Lacerda

Directives - Structural X 
Attribute X Custom
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Prof. Raphael Lacerda

Service

Prof. Raphael Lacerda

Dependency Injection

https://www.ngdevelop.tech/angular
/architecture/
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Prof. Raphael Lacerda

StackOverflow
https://stackoverflow.com/questions
/44648066/angular-life-cycle-hooks

Prof. Raphael Lacerda

Http
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Prof. Raphael Lacerda

Observables
X
Promises

Prof. Raphael Lacerda

Pipes
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Prof. Raphael Lacerda

Navegação

Prof. Raphael Lacerda

Projeto
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Revisão Analista
Prof. Raphael Lacerda

Após ser executada, a expressão Angular JS produzirá, como resultado,
Resultado: 17.

<div ng-app=””>

<p> Resultado: {( 5 + 12 )} </p>

</div>

STM/2018

https://www.w3schools.com/angular/angular_expressions.asp

Revisão Analista
Prof. Raphael Lacerda

O serviço Angular JS $http é usado para fazer uma chamada Ajax para o
servidor.

STM/2018

https://www.w3schools.com/angular/angular_http.asp
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Revisão Analista
Prof. Raphael Lacerda

AngularJS, Ajax, JQuery, Less e PHP são tecnologias para desenvolvimento
web front-end.

SEDF/2017

Quadrix/CRPM/2018

Angular 2 é um IDE com suporte para linguagens Java e JavaScript e
versões para diversos sistemas operacionais.
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Quadrix/CRPM/2018

Angular 2 é um framework para desenvolvimento de aplicativos web
criado por uma equipe do Google e utiliza a linguagem TypeScript da
Microsoft.

FCC/TRT/2018

O resultado do cálculo envolvendo as variáveis a e b é mostrado pela instrução <p>Total:<span ng-bind="a
* b"></span></p> . Outra forma de realizar o mesmo procedimento é usando a instrução

A <p>Total: <span ng-calc="a * b"></span></p>

B <p>Total: {{ a * b }}</p>

C <p>Total: javascript.calc(a * b)</p>

D <p>Total: <script>Math.calc(a * b)</script></p>

E <p>Total: <script ng-math="a * b"></script></p>
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FCC/DPE-AM/2018
Considere os comandos:

I. <p ng-bind="nome"></p>

II. <p>{{nome}}</p>

III. <p ng-print="nome"></p>

IV. <p>{$nome}</p>

Para que o que for digitado no campo nome seja exibido simultaneamente em um parágrafo, na lacuna I podem ser utilizados os comandos que
constam APENAS nos itens

A III e IV.

B I e III.

C II e IV.

D I e IV.

E I e II.

COPEL/2015

BootStrap, JQueryUi e Angular são Frameworks JSF.
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PRODEB/2018

I. O Framework Estrutural Angular é uma ótima opção para criar SPA (Single
Page Applications).

II. O Framework Estrutural Angular foi desenvolvido para criar aplicações web
dinâmicas.

III. O Framework Estrutural Angular foi desenvolvido para criar banco de dados
relacionais.

IV. O Framework Estrutural Angular é utilizado para a configuração de redes
IPV6.

CESPE/TRE-RS/2015

1 import {Component, bootstrap} from 'angular2/angular2';

2 @Component({

3 selector: 'my-app',

4 template: '<h1>My First Angular 2 App</h1>'

5 } )

6 class AppComponent { }

7 bootstrap (AppComponent);

No código acima, desenvolvido em Angular,
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CESPE/TRE-RS/2015

A o símbolo @ no nome do método Component (l.2) indica que ele é do tipo
decorator.

B a classe AppComponent (l.6) possui, por meio de herança, os parâmetros
Component e bootstrap (l.1).

C selector (l.3) identifica uma subclasse advinda de bootstrap (l.1).

D bootstrap (l.7) indica uma superclasse contendo um método AppComponent.

E template (l.4) é um método do tipo WriteOut.

CESPE/STM/2018

Julgue o item subsequente, a respeito de programação web.

Após ser executada, a expressão Angular JS

produzirá, como resultado, Resultado: 17.
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UFRJ/2018

Assinale a alternativa que apresenta a tag necessária para declarar o uso deste
componente em uma página html considerando um projeto Angular.

A <AlunosComponent> e </AlunosComponent>

B <alunos> e </alunos>

C <Component> e </Component>

D <app> e </app>

E <selector> e </selector>

Prof. Raphael Lacerda

Cespe/SLU-DF/2019
O JSX (JavaScript Syntax Extension) é de uso obrigatório no React e permite
inserir a interface do usuário no código JavaScript.
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Prof. Raphael Lacerda

Comperve/2020
O React é uma biblioteca JavaScript de código aberto e, atualmente, é uma
das ferramentas mais populares entre os desenvolvedores web. São
características do React ser uma biblioteca ser declarativa, que gerencia seu
próprio virtual DOM e que permite a criação de aplicativos móveis

Prof. Raphael Lacerda

Cesgranrio/2018
É um exemplo de uma expressão Angular (Angular Expression) em
AngularJS:

A <p>Candidato aprovado: {{ candidato.nome }}</p>

B <p>Candidato aprovado: [[ candidato.nome ]]</p>

C <p>Candidato aprovado: <%= candidato.nome %></p>

D <p>Candidato aprovado: <?= candidato.nome ?> </p>

E <p>Candidato aprovado: <js:angular value="candidato. nome"/></p>
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Prof. Raphael Lacerda

UFC/2019
Para o desenvolvimento de aplicações Web, qual item abaixo contém apenas
frameworks/bibliotecas/plataformas que foram desenvolvidas ou que dependem de
JavaScript ou TypeScript:

A Node.js, CSS, Java.

B React, Node.js, Scala.

C Angular, React, Vue.js.

D Angular, Node.js, Java.

E Java AWT, Angular, Scala.

Prof. Raphael Lacerda

UFC/2019
Em React.Js, como são chamadas as entradas que são passadas na criação dos
componentes React, usando uma convenção de nomenclatura semelhante aos
atributos de tag HTML.

A Refs

B Props

C State

D Keys

E Elements
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Prof. Raphael Lacerda

AOCP/2018
Qual é a linguagem utilizada no desenvolvimento da biblioteca de frontend chamada
React?

A Java.

B Ruby on Rails.

C CSS.

D Microsoft .Net.

E JavaScript.

Prof. Raphael Lacerda

Eventos do AngularJS podem ser usados para associar diferentes ações a
diferentes elementos HTML; por exemplo, um evento AngularJS pode ser
usado para associar uma ação relacionada à seleção de um elemento HTML
por meio do uso de um mouse.

FUB/2018
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OBRIGADO!
FOCO NA
APROVAÇÃO

Prof. Raphael Lacerda

@canetas.pretas

@canetaspretas

@
oscanetaspretas

@canetaspretas

LÍNGUA INGLESA

Prof. Willian Magalhães
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QUEM SOU

- LETRAS –INGLÊS
- SEEDF –TEMP.
- PROFESSOR DESDE 2012,NO
ESTRATÉGIA DESDE 2018
- CACD E OFCHAN

TCE RJ – Analista de Controle Externo – T.I

Banca: CESPE/CEBRASPE

LÍNGUA INGLESA: 1 Compreensão de textos em língua inglesa e itens gramaticais relevantes
para o entendimento dos sentidos dos textos.

Língua Inglesa
Prof. Willian Magalhães

Conteúdo
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Mars is the fourth planet from the Sun — a dusty, cold, desert world with a very thin
atmosphere. Mars is also a dynamic planet with seasons, polar ice caps, canyons, extinct
volcanoes, and evidence that it was even more active in the past.

No other planet has captured our collective imagination quite like Mars.

In the late 1800s when people first observed the canal-like features on Mars’ surface, many
speculated that an intelligent alien species resided there. This led to numerous stories about
Martians, some of whom invade Earth, like in the 1938 radio drama, The War of the Worlds.
According to an enduring urban legend, many listeners believed the story to be real news
coverage of an invasion, causing widespread panic.

Língua Inglesa
Prof. Willian Magalhães

CESPE/CEBRASPE –2022–Petrobras –Administração

Countless stories since have taken place on Mars or explored the possibilities of its Martian
inhabitants. Movies like Total Recall (1990 and 2012) take us to a terraformed Mars and a
struggling colony running out of air. A Martian colony and Earth have a prickly relationship in The
Expanse television series and novels.

Língua Inglesa
Prof. Willian Magalhães

Internet: <www.solarsystem.nasa.gov> (adapted).

CESPE/CEBRASPE –2022–Petrobras –Administração
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Judge the following item, based on the previous text.

According to the text, the speculations about extraterrestrial life started in the late 1800s due to
canal-like features observed on Mars.

( ) Certo
( ) Errado

Língua Inglesa
Prof. Willian Magalhães

CESPE/CEBRASPE –2022–Petrobras –Administração

CESPE/CEBRASPE –2022–Petrobras –Administração

Língua Inglesa
Prof. Willian Magalhães

Judge the following item, based on the previous text.

According to the text, the speculations about extraterrestrial life started in the late 1800s due to
canal-like features observed on Mars.

( ) Certo
( ) Errado

In the late 1800s when people first observed the
canal-like features on Mars’ surface, many
speculated that an intelligent alien species resided
there.
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Judge the following item, based on the previous text.

According to the text, the speculations about extraterrestrial life started in the late 1800s due to
canal-like features observed on Mars.

( ) Certo

Língua Inglesa
Prof. Willian Magalhães

(X) Errado

CESPE/CEBRASPE –2022–Petrobras –Administração

In the late 1800s when people first observed the
canal-like features on Mars’ surface, many
speculated that an intelligent alien species resided
there.

Judge the following item, based on the previous text.

The War of the Worlds was a radio drama that told the real story of an invasion from Mars,
panicking countless people.

( ) Certo 
( ) Errado

Língua Inglesa
Prof. Willian Magalhães

CESPE/CEBRASPE –2022–Petrobras –Administração

In the late 1800s when people first observed the
canal-like features on Mars’ surface, many
speculated that an intelligent alien species resided
there. This led to numerous stories about Martians,
some of whom invade Earth, like in the 1938 radio
drama, The War of the Worlds. According to an
enduring urban legend, many listeners believed the
story to be real news coverage of an invasion,
causing widespread panic.
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Judge the following item, based on the previous text.

The War of the Worlds was a radio drama that told the real story of an invasion from Mars,
panicking countless people.

( ) Certo
(X) Errado

Língua Inglesa
Prof. Willian Magalhães

CESPE/CEBRASPE –2022–Petrobras –Administração

In the late 1800s when people first observed the
canal-like features on Mars’ surface, many
speculated that an intelligent alien species resided
there. This led to numerous stories about Martians,
some of whom invade Earth, like in the 1938 radio
drama, The War of the Worlds. According to an
enduring urban legend, many listeners believed the
story to be real news coverage of an invasion,
causing widespread panic.

In a world where many of us are glued to our smartphones, Dulcie Cowling is something of
an anomaly — she has ditched hers. The 36-year-old decided at the end of last year that getting
rid of her handset would improve her mental health. So, over Christmas she told her family and
friends that she was switching to an old Nokia phone that could only make and receive calls and
text messages.

She recalls that one of the pivotal moments that led to her decision was a day at the park
with her two boys, aged six and three: “I was on my mobile at a playground with the kids and I
looked up and every single parent — there was up to 20 — were looking at their phones, just
scrolling away,” she says.

Língua Inglesa
Prof. Willian Magalhães

CESPE/CEBRASPE –2022–Petrobras –Administração
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“I thought ‘when did this happen?’. Everyone is missing out on real life. I don’t think you get
to your death bed and think you should have spent more time on Twitter, or reading articles
online.”

Ms Cowling, who is a creative director at London-based advertising agency Hell Yeah!, adds
that the idea to abandon her smartphone had built up during the covid-19 lockdowns.

“I thought about how much of my life is spent looking at the phone and what else could I do.
Being constantly connected to lots of services creates a lot of distractions, and is a lot for the
brain to process.”

She plans to use the time gained from quitting her smartphone to read and sleep more.

Língua Inglesa
Prof. Willian Magalhães

CESPE/CEBRASPE –2022–Petrobras –Administração

About nine out of 10 people in the UK now own a smartphone, a figure broadly replicated
across the developed world. And we are glued to them — one recent study found that the
average person spends 4.8 hours a day on their handset.

Yet for a small, but growing number of people, enough is enough.

Alex Dunedin binned his smartphone two years ago. “Culturally we have become addicted to
these tools,” says the educational researcher and technology expert. “They are blunting cognition
and impeding productivity.”

He has become happier and more productive since he stopped using a smartphone, he says.

Mr Dunedin doesn’t even have an old-fashioned mobile phone or even a landline anymore.

He is instead only electronically contactable via emails to his home computer.
Língua Inglesa
Prof. Willian Magalhães

CESPE/CEBRASPE –2022–Petrobras –Administração
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“It has improved my life,” he says. “My thoughts are freed up from constantly being
cognitively connected to a machine that I need to feed with energy and money. I think that the
danger of technologies is that they are emptying our lives.”

Yet, while some worry about how much time they spend on their handset, for millions of
others they are a godsend.

“More than ever, access to healthcare, education, social services and often to our friends
and family is digital, and the smartphone is an essential lifeline for people,” says a spokesperson
for UK mobile network Vodafone.

“We also create resources to help people get the most from their tech, as well as to stay
safe when they’re online — that’s hugely important.”

Suzanne Bearne. The people deciding to ditch their smartphones.
Língua Inglesa
Prof. Willian Magalhães

Internet: <www.bbc.com> (adapted).

CESPE/CEBRASPE –2022–Petrobras –Administração

Considering the previous text, judge the following item.

Although there is a movement of people ditching their smartphones in order to have what they
think is a better life quality, millions believe digital technology is essential to everyone’s lives.

( ) Certo
( ) Errado

Língua Inglesa
Prof. Willian Magalhães

CESPE/CEBRASPE –2022–Petrobras –Administração
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CESPE/CEBRASPE –2022–Petrobras –Administração

Língua Inglesa
Prof. Willian Magalhães

Considering the previous text, judge the following item.

Although there is a movement of people ditching their smartphones in order to have what they
think is a better life quality, millions believe digital technology is essential to everyone’s lives.

( ) Certo
( ) Errado

Yet, while some worry about how much time
they spend on their handset, for millions of others
they are a godsend.

Considering the previous text, judge the following item.

Although there is a movement of people ditching their smartphones in order to have what they
think is a better life quality, millions believe digital technology is essential to everyone’s lives.

Língua Inglesa
Prof. Willian Magalhães

(X) Certo
( ) Errado

CESPE/CEBRASPE –2022–Petrobras –Administração

Yet, while some worry about how much time
they spend on their handset, for millions of others
they are a godsend.
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Considering the previous text, judge the following item.

In the sentence ‘They are blunting cognition and impeding productivity’ (ninth paragraph), the
pronoun ‘They’ refers to the “nine out of 10 people in the UK who own a smartphone” (seventh
paragraph).

( ) Certo
( ) Errado

Prof. Willian Magalhães
Língua Inglesa

CESPE/CEBRASPE –2022–Petrobras –Administração

( ) Certo 
( ) Errado

Alex Dunedin binned his smartphone two years ago. “Culturally we have
become addicted to these tools,” says the educational researcher and  
technology expert. “They are blunting cognition and impeding productivity.”Língua Inglesa

Prof. Willian Magalhães

CESPE/CEBRASPE –2022–Petrobras –Administração

Considering the previous text, judge the following item.

In the sentence ‘They are blunting cognition and impeding productivity’ (ninth paragraph), the
pronoun ‘They’ refers to the “nine out of 10 people in the UK who own a smartphone” (seventh
paragraph).

About nine out of 10 people in the UK now own a smartphone, a figure
broadly replicated across the developed world. And we are glued to them —
one recent study found that the average person spends 4.8 hours a day on
their handset.

Yet for a small, but growing number of people, enough is enough.
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( ) Certo

Alex Dunedin binned his smartphone two years ago. “Culturally we have
become addicted to these tools,” says the educational researcher and  
technology expert. “They are blunting cognition and impeding productivity.”Língua Inglesa

Prof. Willian Magalhães

(X) Errado

CESPE/CEBRASPE –2022–Petrobras –Administração

Considering the previous text, judge the following item.

In the sentence ‘They are blunting cognition and impeding productivity’ (ninth paragraph), the
pronoun ‘They’ refers to the “nine out of 10 people in the UK who own a smartphone” (seventh
paragraph).

About nine out of 10 people in the UK now own a smartphone, a figure
broadly replicated across the developed world. And we are glued to them —
one recent study found that the average person spends 4.8 hours a day on
their handset.

Yet for a small, but growing number of people, enough is enough.

Considering the previous text, judge the following item.

It was when Dulcie Cowling was in the park with her two kids that she took her decision to ditch
her smartphone and then she told her family and friends about it after Christmas.

( ) Certo
( ) Errado

Prof. Willian Magalhães
Língua Inglesa

CESPE/CEBRASPE –2022–Petrobras –Administração
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Considering the previous text, judge the following item.

It was when Dulcie Cowling was in the park with her two kids that she took her decision to ditch
her smartphone and then she told her family and friends about it after Christmas.

Prof. Willian Magalhães

( ) Certo 
( ) Errado

Língua Inglesa

CESPE/CEBRASPE –2022–Petrobras –Administração

She recalls that one of the pivotal
moments that led to her decision
was a day at the park with her two
boys, aged six and three: “I was on
my mobile at a playground with the
kids and I looked up and every
single parent — there was up to 20
— were looking at their phones, just
scrolling away,” she says.

In a world where many of us are glued to our
smartphones, Dulcie Cowling is something of an
anomaly — she has ditched hers. The 36-year-old
decided at the end of last year that getting rid of her
handset would improve her mental health. So, over
Christmas she told her family and friends that she
was switching to an old Nokia phone that could only
make and receive calls and text messages.

Considering the previous text, judge the following item.

It was when Dulcie Cowling was in the park with her two kids that she took her decision to ditch
her smartphone and then she told her family and friends about it after Christmas.

( ) Certo

was switching to an old Nokia phone that could only
make and receive calls and text messages.

single parent — there was up to 20
— were looking at their phones, just
scrolling away,” she says.Língua Inglesa

Prof. Willian Magalhães

(X) Errado

CESPE/CEBRASPE –2022–Petrobras –Administração

She recalls that one of the pivotal
moments that led to her decision
was a day at the park with her two
boys, aged six and three: “I was on
my mobile at a playground with the
kids and I looked up and every

In a world where many of us are glued to our
smartphones, Dulcie Cowling is something of an
anomaly — she has ditched hers. The 36-year-old
decided at the end of last year that getting rid of her
handset would improve her mental health. So, over
Christmas she told her family and friends that she
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Considering the previous text, judge the following item.

People who are giving up on their mobile devices believe they were spending too much time with
being connected and they were missing their real lives because of that.

( ) Certo
( ) Errado

Língua Inglesa
Prof. Willian Magalhães
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Considering the previous text, judge the following item.

People who are giving up on their mobile devices believe they were spending too much time with
being connected and they were missing their real lives because of that.

Língua Inglesa
Prof. Willian Magalhães

(X) Certo
( ) Errado

CESPE/CEBRASPE –2022–Petrobras –Administração
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Considering the previous text, judge the following item.

In the sentence (thirteenth paragraph) “Yet, while some worry about how much time they spend
on their handset, for millions of others they are a godsend.”, the word “Yet” is synonymous with
However.

( ) Certo 
( ) Errado

Língua Inglesa
Prof. Willian Magalhães
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Considering the previous text, judge the following item.

In the sentence (thirteenth paragraph) “Yet, while some worry about how much time they spend
on their handset, for millions of others they are a godsend.”, the word “Yet” is synonymous with
However.

Língua Inglesa
Prof. Willian Magalhães

(X) Certo
( ) Errado
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Considering the previous text, judge the following item.

According to the text, handsets are essential for people because sometimes healthcare, education
and social services are offered only through smartphones.

( ) Certo
( ) Errado

Língua Inglesa
Prof. Willian Magalhães

CESPE/CEBRASPE –2022–Petrobras –Administração

Considering the previous text, judge the following item.

According to the text, handsets are essential for people because sometimes healthcare, education
and social services are offered only through smartphones.

( ) Certo
( ) Errado

“More than ever, access to healthcare,
education, social services and often to our friends
and family is digital, and the smartphone is an
essential lifeline for people,” says a spokesperson for
UK mobile network Vodafone.

Língua Inglesa
Prof. Willian Magalhães

CESPE/CEBRASPE –2022–Petrobras –Administração
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Considering the previous text, judge the following item.

According to the text, handsets are essential for people because sometimes healthcare, education
and social services are offered only through smartphones.

( ) Certo

“More than ever, access to healthcare,
education, social services and often to our friends
and family is digital, and the smartphone is an
essential lifeline for people,” says a spokesperson for
UK mobile network Vodafone.

Língua Inglesa
Prof. Willian Magalhães

(X) Errado

CESPE/CEBRASPE –2022–Petrobras –Administração

Early electronic computers such as Colossus made use of punched tape, a long strip of paper
on which data was represented by a series of holes, a technology now obsolete. Electronic data
storage, which is used in modern computers, dates from World War II, when a form of delay-line
memory was developed to remove the clutter from radar signals, the first practical application of
which was the mercury delay line.

Língua Inglesa
Prof. Willian Magalhães

CESPE/CEBRASPE –2022–Telebras –Especialista em  
Gestão de Telecomunicações - Auditoria
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The first random-access digital storage device was the Williams tube, based on a standard
cathode ray tube, but the information stored in it was volatile in that it had to be continuously
refreshed, and thus was lost once power was removed. The earliest form of nonvolatile computer
storage was the magnetic drum, invented in 1932 and used in the Ferranti Mark 1, the world’s
first commercially available general-purpose electronic computer.

Information Technology. Internet: <en.wikipedia.org> (adapted).

Língua Inglesa
Prof. Willian Magalhães

CESPE/CEBRASPE –2022–Telebras –Especialista em  
Gestão de Telecomunicações - Auditoria

Considering the text above, judge the following item.

According to the text, punched tape is still used nowadays.

( ) Certo
( ) Errado

Prof. Willian Magalhães
Língua Inglesa
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263

264



Considering the text above, judge the following item.

According to the text, punched tape is still used nowadays.

Prof. Willian Magalhães

( ) Certo
( ) Errado

Língua Inglesa

CESPE/CEBRASPE –2022–Telebras –Especialista em  
Gestão de Telecomunicações - Auditoria

Early electronic computers such as Colossus made
use of punched tape, a long strip of paper on which
data was represented by a series of holes, a
technology now obsolete. Electronic data storage,
which is used in modern computers, dates from
World War II, when a form of delay-line memory was
developed to remove the clutter from radar signals,
the first practical application of which was the
mercury delay line.

Considering the text above, judge the following item.

According to the text, punched tape is still used nowadays.

( ) Certo
(X) Errado

Língua Inglesa
Prof. Willian Magalhães

CESPE/CEBRASPE –2022–Telebras –Especialista em  
Gestão de Telecomunicações - Auditoria

Early electronic computers such as Colossus made
use of punched tape, a long strip of paper on which
data was represented by a series of holes, a
technology now obsolete. Electronic data storage,
which is used in modern computers, dates from
World War II, when a form of delay-line memory was
developed to remove the clutter from radar signals,
the first practical application of which was the
mercury delay line.
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Considering the text above, judge the following item.

According to the text, before 1932, information could only be stored provisionally in digital form.

( ) Certo
( ) Errado

Língua Inglesa
Prof. Willian Magalhães
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Considering the text above, judge the following item.

According to the text, before 1932, information could only be stored provisionally in digital form.

Língua Inglesa
Prof. Willian Magalhães

( ) Certo
( ) Errado
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The first random-access digital storage device was
the Williams tube, based on a standard cathode ray
tube, but the information stored in it was volatile in
that it had to be continuously refreshed, and thus
was lost once power was removed. The earliest form
of nonvolatile computer storage was the magnetic
drum, invented in 1932 and used in the Ferranti
Mark 1, the world’s first commercially available
general-purpose electronic computer.
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Considering the text above, judge the following item.

According to the text, before 1932, information could only be stored provisionally in digital form.

(X) Certo
( ) Errado

Língua Inglesa
Prof. Willian Magalhães
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The first random-access digital storage device was
the Williams tube, based on a standard cathode ray
tube, but the information stored in it was volatile in
that it had to be continuously refreshed, and thus
was lost once power was removed. The earliest form
of nonvolatile computer storage was the magnetic
drum, invented in 1932 and used in the Ferranti
Mark 1, the world’s first commercially available
general-purpose electronic computer.

Considering the text above, judge the following item.

The verb “removed” (third sentence) can be adequately replaced with taken out.

( ) Certo
( ) Errado

Língua Inglesa
Prof. Willian Magalhães
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Considering the text above, judge the following item.

The verb “removed” (third sentence) can be adequately replaced with taken out.

( ) Certo
( ) Errado

Electronic data storage, which is used in modern
computers, dates from World War II, when a form of 
delay-line memory was developed to remove the
clutter from radar signals, the first practical
application of which was the mercury delay line.

Língua Inglesa
Prof. Willian Magalhães
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Considering the text above, judge the following item.

The verb “removed” (third sentence) can be adequately replaced with taken out.

Electronic data storage, which is used in modern
computers, dates from World War II, when a form of 
delay-line memory was developed to remove the
clutter from radar signals, the first practical
application of which was the mercury delay line.

Língua Inglesa
Prof. Willian Magalhães

(X) Certo
( ) Errado
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Considering the text above, judge the following item.

The verb “removed” (third sentence) can be adequately replaced with taken out.

Electronic data storage, which is used in modern
computers, dates from World War II, when a form of 
delay-line memory was developed to remove the
clutter from radar signals, the first practical
application of which was the mercury delay line.

Língua Inglesa
Prof. Willian Magalhães

(X) Certo
(X) Errado
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Jack Kilby’s revolutionary idea was to make all the different components of a circuit out of
the same flat block of semiconductor material. Not only would this get rid of wires and faulty
connections, it would make the entire circuit much more compact. Kilby demonstrated his first
“integrated circuit” on Sept. 12, 1958.

Six months later, in California, another engineer, Robert Noyce, independently came up with
the idea of making an integrated circuit. Noyce’s chip was better suited to be manufactured in
large numbers, and soon he was part of a young company called Intel.

Língua Inglesa
Prof. Willian Magalhães

CESPE/CEBRASPE –2022–Telebras –Especialista em  
Gestão de Telecomunicações - Auditoria
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Thus was launched a revolution. The first chip-based computer was the first U.S. Air Force
computer, built in 1961. The true potential of the integrated circuit was shown when Texas
Instruments unveiled the pocket calculator. Previously calculators had been bulky devices that
needed to be plugged in to electrical mains. The pocket calculator, small enough to hold in one’s
palm, had a chip inside and batteries were adequate to power it.

Língua Inglesa
Prof. Willian Magalhães

CESPE/CEBRASPE –2022–Telebras –Especialista em  
Gestão de Telecomunicações - Auditoria

Progress was rapid thereafter. Many have already heard of Moore’s law, which has become
a mantra of the digital age. First put forward by the Intel co-founder Gordon Moore in the 1960s,
it says that the processing power of a chip doubles every two years, while the price falls by half.
For more than four decades, Moore’s law has held, driving incredible growth and miniaturization
— and wealth.

Língua Inglesa
Prof. Willian Magalhães
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The question is whether the semiconductor industry can sustain this pace. Further
increasing the processing power of chips is proving to be problematic as certain fundamental
physical barriers are being reached. At the same time, new frontiers are opening up. The quest is
on to make chips that are powered by light instead of electricity, which will enable much faster
computers.

Saswato Das. The Chip that Changed the World. Internet: <www.nytimes.com> (adapted).

Língua Inglesa
Prof. Willian Magalhães
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Gestão de Telecomunicações - Auditoria

Considering the text above, judge the following item.

According to the text, before the pocket calculator, calculators were compact, but did not run on
batteries.

( ) Certo
( ) Errado

Língua Inglesa
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Considering the text above, judge the following item.

According to the text, before the pocket calculator, calculators were compact, but did not run on
batteries.

( ) Certo
( ) Errado

Previously calculators had been bulky devices that
needed to be plugged in to electrical mains. The
pocket calculator, small enough to hold in one’s
palm, had a chip inside and batteries were adequate
to power it.

Língua Inglesa
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Considering the text above, judge the following item.

According to the text, before the pocket calculator, calculators were compact, but did not run on
batteries.

( ) Certo

Previously calculators had been bulky devices that
needed to be plugged in to electrical mains. The
pocket calculator, small enough to hold in one’s
palm, had a chip inside and batteries were adequate
to power it.

Língua Inglesa
Prof. Willian Magalhães

(X) Errado
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Considering the text above, judge the following item.

In the third sentence of the fourth paragraph, the pronoun “it” refers to Intel.

( ) Certo
( ) Errado

Língua Inglesa
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Considering the text above, judge the following item.

In the third sentence of the fourth paragraph, the pronoun “it” refers to Intel.

( ) Certo

Língua Inglesa
Prof. Willian Magalhães

( ) Errado
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Progress was rapid thereafter. Many have
already heard of Moore’s law, which has become a
mantra of the digital age. First put forward by the
Intel co-founder Gordon Moore in the 1960s, it says
that the processing power of a chip doubles every
two years, while the price falls by half. For more
than four decades, Moore’s law has held, driving
incredible growth and miniaturization — and wealth.
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Considering the text above, judge the following item.

In the third sentence of the fourth paragraph, the pronoun “it” refers to Intel.

( ) Certo
(X) Errado

Língua Inglesa
Prof. Willian Magalhães
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Progress was rapid thereafter. Many have
already heard of Moore’s law, which has become a
mantra of the digital age. First put forward by the
Intel co-founder Gordon Moore in the 1960s, it says
that the processing power of a chip doubles every
two years, while the price falls by half. For more
than four decades, Moore’s law has held, driving
incredible growth and miniaturization — and wealth.
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Prof. Willian Magalhães
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DICA DO PROFESSOR ANDRÉ CASTRO

Professor André Castro

Confidencialidade

• A informação só deve estar disponível para aqueles com a devida autorização. 

Integridade
• Garantir que os dados trafegados sejam os mesmos do início ao fim de um determinado trecho.

Disponibilidade
• Recurso poder ser utilizado quando este for requisitado em um determinado momento, considerando a devida 

autorização do usuário requisitante. 

Autenticidade
• Busca garantir que determinada pessoa ou sistema é, de fato, quem ela diz ser.

Não Repúdio
• Garantir que o usuário não tenha condições de negar ou contrariar o fato de que foi ele quem gerou determinado 

conteúdo ou informação, ou ainda que determinado receptor tenha, de fato, recebido certa mensagem.

Legalidade
• Respeitar a legislação vigente é um aspecto fundamental e serve, inclusive, como base para o aprimoramento e 

robustez dos ambientes.

DICA DO PROFESSOR ANDRÉ CASTRO

Professor André Castro

Mecanismos de Autenticação e Biometria

Algo que 
você Sabe

Algo que 
Você é

Algo que 
você tem

Autenticação

AutorizaçãoAuditoria 
(accounting)

AAA

Duplo Fator de Autenticação
SSO
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Professor André Castro

Um dos mecanismos de proteção para aplicações e servidores web é a autenticação, que permite o acesso
apenas a usuários com as devidas credenciais.

Gabarito : E

Ano: 2021 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: BANESE Prova: 
CESPE / CEBRASPE - 2021 - BANESE - Técnico Bancário III - Área de 
Informática - Desenvolvimento

DICA DO PROFESSOR ANDRÉ CASTRO

Professor André Castro

TLS/SSL
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DICA DO PROFESSOR ANDRÉ CASTRO

AH ESP

Princípios

Integridade dos 
dados e cabeçalho 
+ Autenticidade da 

origem

Confidencialidade, 
Integridade e Autenticidade 

dos dados

Estrutura Cabeçalho AH
Cabeçalho ESP + ESP 

Trailer + ESP Auth

Professor André Castro

IPSEC – Cabeçalhos e Modos

Professor André Castro

Para diminuir o risco de vazamento de dados devido à ação de softwares maliciosos em estações de trabalho,
é correto o uso de uma solução de antivírus com recursos de DLP (data loss prevention).

Gabarito : C

Ano: 2021 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: PG-DF Prova: CESPE 
/ CEBRASPE - 2021 - PG-DF - Analista Jurídico - Analista de Sistema -
Suporte e Infraestrutura
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Professor André Castro

De acordo com a OWASP TOP 10 2021, para o risco design inseguro, são medidas de prevenção para o
desenvolvimento seguro o uso da modelagem de ameaças para autenticações críticas, controle de acesso e
lógica de negócios.

Gabarito : C

Ano: 2021 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: SEFAZ-AL Prova: 
CESPE / CEBRASPE - 2021 - SEFAZ-AL - Auditor Fiscal de Finanças 
e Controle de Arrecadação da Fazenda Estadual

Professor André Castro

A inadequada configuração de segurança, um dos riscos da OWASP Top 10, pode ocorrer em qualquer nível
de serviço de uma aplicação; em razão disso, o uso de scanners e testes automatizados é ineficaz na tarefa
de detectar falhas de configuração.

Gabarito : E

Ano: 2021 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: SEFAZ-CE Prova: 
CESPE / CEBRASPE - 2021 - SEFAZ-CE - Auditor Fiscal de 
Tecnologia da Informação da Receita Estadual
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Professor André Castro

Códigos de verificação de um sistema de autenticação de dois fatores podem ser enviados por email ou
gerados por um aplicativo autenticador instalado no dispositivo móvel do usuário.

Gabarito : C

Ano: 2021 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: SEFAZ-CE Prova: 
CESPE / CEBRASPE - 2021 - SEFAZ-CE - Auditor Fiscal de 
Tecnologia da Informação da Receita Estadual

Professor André Castro

Muitos controles de segurança existentes no ambiente de trabalho presencial estão presentes também no
ambiente de trabalho remoto, o que dispensa a adoção de políticas formais e individuais pela organização.

Gabarito : C

Ano: 2021 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: SEFAZ-CE Prova: 
CESPE / CEBRASPE - 2021 - SEFAZ-CE - Auditor Fiscal de 
Tecnologia da Informação da Receita Estadual
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DICA DO PROFESSOR ANDRÉ CASTRO

Professor André Castro

OWASP TOP 10 2021

DICA DO PROFESSOR ANDRÉ CASTRO
Destaques Prevenção/Remediação

A01:2021-Broken Access 
Control

Violação do privilégio mínimo ou negação por padrão
Visualização ou edição de conta cruzada

Elevação de privilégio
Forçar navegação em páginas autenticadas sem estar 

autenticado

Negar por padrão, exceto recurso público
Registre falhas de controle de acesso, alerte os 

administradores quando apropriado
Implemente mecanismos de controle de acesso uma vez 

e reutilize-os em todo o aplicativo

A02:2021-Cryptographic 
Failures

Dados em Trânsito e em Repouso
Uso de TLS/SSL e IPSEC, inclusive no tráfego interno

Atualização de protocolos criptográficos
Rodízio de chaves robustas e atualizações

Classificação dos dados
Criptografia dos dados em repouso
Descarte de dados desnecessários

Desabilitar Cache para respostas com dados 
confidenciais

A03:2021-Injection Dados de entrada não são validados, filtrados ou 
higienizados

Procedimento padrão para múltiplas formas de entrada 
(SQL, NoSQL, ORM, LDAP, EL, etc).

Utilização de API’s seguras, sem interpretadores
Recomendação de testes automatizados

Utilização de caracteres especiais com sintaxe de 
escape para consultas dinâmicas residuais

A04:2021-Insecure 
Design

Design x Implementação
Ciclo de Vida de Desenvolvimento Seguro

Bibliotecas e Componentes Seguros
Modelagem de Ameaças para autenticação crítica, 
controle de acesso e lógica de negócio e principais 

fluxos

A05:2021-Security 
Misconfiguration

Falta de segurança na pilha de aplicativos ou nuvem
Recursos desnecessários ativados ou instalados

Contas padrões utilizadas
Tratamento de erros mal configurados

Gerenciamento de Configuração Segura. Mesmo 
ambiente de Produção, Homologação e 

Desenvolvimento com credenciais diferentes
Arquitetura de Aplicativo Segmentada

Envio de diretivas de segurança para clientes
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DICA DO PROFESSOR ANDRÉ CASTRO
Destaques Prevenção/Remediação

A06:2021-Vulnerable and
Outdated Components

Inventário de componentes e versões (cliente e 
servidor)

Softwares vulneráveis, sem suporte ou atualização
Amarração com janelas periódicas e esparsas de 

atualizações

Processo para gerenciamento de patches
Assinatura de Boletins de Segurança dos componentes

Remoção de dependências não utilizadas
Inventário contínuo de componentes

Utilização de componentes de fontes oficiais e links seguros

A07:2021-Identification 
and Authentication 

Failures

Ataques automatizados e de dicionário
Permissão de uso de senhas padrões, fracas ou 

conhecidas
Processo frágil para recuperação de senha

Armazenamento frágil de senhas
Inexistência de multifator de autenticação

Implementação de autenticação multifator
Desabilitar senhas padrões

Implementação de políticas de senhas
Aumento de prazo para erros contínuos de senhas

A08:2021-Software and 
Data Integrity Failures

Quebra de integridade entre o código, infraestrutura  e 
múltiplas fontes.

Um pipeline de CI/CD pode introduzir falhas no 
processo

Reconhecimento de assinaturas digitais das fontes
Garantir as fontes confiáveis ou ainda a criação de um 

repositório local
Garantia de Segregação no processo de CI/CD

A09:2021-Security 
Logging and Monitoring 

Failures

Busca detectar, escalar e responder situações ativas
Eventos auditáveis (login com/sem falhas, transações 

relevantes)
Avisos e erros não claros e logs armazenados 

indevidamente (somente local)

Registros de logins detalhados para mapear 
comportamentos

Codificar os logs para evitar manipulação e inserção
Padrão aberto e fácil para ferramentas de gestão de log’s

Trilhas de auditorias para transações relevantes

A10:2021-Server-Side 
Request Forgery

Alteração do destino de consumo de recursos remotos 
ao servidor

Muito utilizado em serviços em nuvem e arquiteturas 
complexas

Segmentação de rede e recursos para contenção de danos
Bloqueio total por padrão para tentar prevenir novos fluxos 

de acessos
Desabilitar redirecionamentos HTTP

Professor André Castro

Um programa malicioso do tipo worm não pode ser considerado um vírus, uma vez que os worms não se
replicam automaticamente.

Gabarito : E

Ano: 2021 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: PG-DF Prova: CESPE 
/ CEBRASPE - 2021 - PG-DF - Técnico Jurídico - Tecnologia e 
Informação
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Professor André Castro

O objetivo principal de um ataque DDoS é invadir bases de dados para coletar informações sensíveis; para
isso, ele realiza a sobrecarga dos recursos do servidor, por meio do envio de excessiva quantidade de
requisições ou por meio da geração de grande tráfego de dados na rede.

Gabarito : E

Ano: 2021 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TCE-RJ Prova: CESPE 
/ CEBRASPE - 2021 - TCE-RJ - Analista de Controle Externo -
Especialidade: Tecnologia da Informação

Professor André Castro

A fim de evitar um ataque de DDoS, um procedimento apropriado é identificar padrões de comportamento
suspeitos e, então, aplicar filtros aos pacotes cujas características indicam risco de ataque.

Gabarito : E

Ano: 2021 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TCE-RJ Prova: CESPE 
/ CEBRASPE - 2021 - TCE-RJ - Analista de Controle Externo -
Especialidade: Tecnologia da Informação
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Professor André Castro

Os ataques de phishing caracterizam-se pelo envio de mensagens eletrônicas que despertam a atenção de
usuários por meio da sugestão de vantagens ou ameaças de prejuízos e também por induzirem os usuários a
fornecer dados pessoais e(ou) financeiros.

Gabarito : C

Ano: 2021 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TCE-RJ Prova: CESPE 
/ CEBRASPE - 2021 - TCE-RJ - Analista de Controle Externo -
Especialidade: Tecnologia da Informação

Professor André Castro

Bot é um software malicioso que, quando instalado em um computador, possui a capacidade de controlá-lo
remotamente.

Gabarito : C

Ano: 2021 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: PG-DF Prova: CESPE 
/ CEBRASPE - 2021 - PG-DF - Analista Jurídico - Analista de Sistema -
Suporte e Infraestrutura
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Professor André Castro

A instalação de um software capaz de identificar e alertar uma intrusão em uma estação de trabalho é
considerada uma solução de prevenção a intrusão, mesmo que esse software não consiga efetivamente
impedir ou bloquear a ação maliciosa.

Gabarito : E

Ano: 2021 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: PG-DF Prova: CESPE 
/ CEBRASPE - 2021 - PG-DF - Analista Jurídico - Analista de Sistema -
Suporte e Infraestrutura

Professor André Castro

Ainda que um spyware já tenha sido instalado e esteja ativo em um computador, o uso do firewall é uma
medida de detecção da presença desse malware.

Gabarito : C
(Polêmica)

Ano: 2021 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: PG-DF Prova: CESPE 
/ CEBRASPE - 2021 - PG-DF - Técnico Jurídico - Tecnologia e 
Informação
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Professor André Castro

Em um ataque de execução de script entre sites (XSS), as entradas de dados de um programa interferem no
fluxo de execução desse mesmo programa.

Gabarito : E

Ano: 2021 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: PG-DF Prova: CESPE 
/ CEBRASPE - 2021 - PG-DF - Analista Jurídico - Analista de Sistema -
Desenvolvimento de Sistema

Professor André Castro

Se um rootkit for identificado como ativo no sistema operacional de um computador, na forma de um malware,
a solução técnica que deverá estar presente com alta prioridade é a de formatar e reinstalar todo o sistema
operacional a partir do zero.

Gabarito : C

Ano: 2021 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: PG-DF Prova: CESPE 
/ CEBRASPE - 2021 - PG-DF - Técnico Jurídico - Tecnologia e 
Informação
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DICA DO PROFESSOR ANDRÉ CASTRO

DES 3DES AES

Bloco 64 bits 64 bits 128 bits

Chave Bruta 64 bits 128 bits (2 chaves distintas) 
192 bits (3 chaves distintas)

128, 192 ou 256 bits

Chave efetiva 56 bits 112 bits (2 chaves distintas)
168 bits (3 chaves distintas)

Armazena a msg. no 
cliente ou servidor ou 

ambos

Conceitos S-box S-box Substituição e 
permutação

Cifra Feistel Feistel Rjiandael

Professor André Castro

Principais algoritmos de Criptografia Simétrica

Professor André Castro

Na criptografia assimétrica, é necessário que remetente e destinatário de uma mensagem tenham, cada um,
uma das chaves do par (chave pública, chave privada) para que a mensagem seja corretamente cifrada na
origem e decifrada no destino.

Gabarito : C

Ano: 2021 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: SEFAZ-AL Prova: 
CESPE / CEBRASPE - 2021 - SEFAZ-AL - Auditor Fiscal de Finanças 
e Controle de Arrecadação da Fazenda Estadual
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Professor André Castro

A criptografia assimétrica utiliza duas chaves, uma pública e outra privada, para cifrar e decifrar mensagens.

Gabarito : C

Ano: 2021 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: SEFAZ-AL Provas: 
CESPE / CEBRASPE - 2021 - SEFAZ-AL - Auditor Fiscal de Finanças 
e Controle de Arrecadação da Fazenda Estadual 

Professor André Castro

O sistema criptográfico pode usualmente alterar a chave privada de um usuário, gerando uma nova chave
pública correspondente.

Gabarito : C

Ano: 2021 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: PG-DF Prova: CESPE 
/ CEBRASPE - 2021 - PG-DF - Técnico Jurídico - Tecnologia e 
Informação
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Professor André Castro

Considerando-se os algoritmos de criptografia tradicionais (RSA, por exemplo), tem-se a garantia que é
impossível determinar a chave privada a partir do conhecimento da chave pública.

Gabarito : E

Ano: 2021 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: SEFAZ-AL Provas: 
CESPE / CEBRASPE - 2021 - SEFAZ-AL - Auditor Fiscal de Finanças 
e Controle de Arrecadação da Fazenda Estadual 

DICA DO PROFESSOR ANDRÉ CASTRO

Professor André Castro

SHA1 – 160 bits de HASH

SHA2 – SHA-224; SHA-256; SHA384; SHA512

MD5 – 128 bits

RIPEMD – RIPEMD128; RIPEMD160; RIPEMD256; RIPEMD320; 

Funções HASH
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Professor André Castro

O resultado e o tamanho do método criptográfico hash variam de acordo com o tamanho da informação à qual
ele seja aplicado.

Gabarito : E

Ano: 2021 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: PG-DF Prova: CESPE 
/ CEBRASPE - 2021 - PG-DF - Analista Jurídico - Analista de Sistema -
Suporte e Infraestrutura

Professor André Castro

A uma mensagem assinada com a chave privada do usuário remetente atribuem-se corretamente a
integridade e o não repúdio.

Gabarito : C

Ano: 2021 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: SEFAZ-AL Prova: 
CESPE / CEBRASPE - 2021 - SEFAZ-AL - Auditor Fiscal de Finanças 
e Controle de Arrecadação da Fazenda Estadual
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DICA DO PROFESSOR ANDRÉ CASTRO

Professor André Castro

Assinatura Digital

• Garantias:
- Autenticidade
- Não-Repúdio
- Integridade

Professor André Castro

No âmbito da ICP-Brasil, o único certificado digital autoassinado é o da autoridade certificadora raiz.

Gabarito : C

Ano: 2021 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: SEFAZ-AL Prova: 
CESPE / CEBRASPE - 2021 - SEFAZ-AL - Auditor Fiscal de Finanças 
e Controle de Arrecadação da Fazenda Estadual
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Professor André Castro

A autoridade certificadora é uma entidade responsável por validar a identidade de um usuário em uma
infraestrutura de chaves públicas ICP.

Gabarito : C

Ano: 2021 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: SEFAZ-AL Prova: 
CESPE / CEBRASPE - 2021 - SEFAZ-AL - Auditor Fiscal de Finanças 
e Controle de Arrecadação da Fazenda Estadual

Professor André Castro

O certificado digital é um código anexado a uma mensagem enviada eletronicamente e é utilizado para
verificar a origem e o conteúdo da mensagem.

Gabarito : C

Ano: 2021 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: SEFAZ-AL Prova: 
CESPE / CEBRASPE - 2021 - SEFAZ-AL - Auditor Fiscal de Finanças 
e Controle de Arrecadação da Fazenda Estadual
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DICA DO PROFESSOR ANDRÉ CASTRO

Professor André Castro

Certificação Digital
• Principais Componentes:

- Autoridade Certificadora
- Autoridade de Registro (Opcional)
- Certificado Digital
- Lista de Certificados Revogados

• Pontos Relevantes:
- AC-RAIZ autoassinado
- Cadeia de Certificados
- OCSP (Verificação Online)
- Protocolos de Gerenciamento:

> Registration
> Initialization
> Certification
> Key Pair Recovery
> Key Pair Update
> Revocation Request
> Cross-certification

• ICP Brasil
- X509v3
- ITI e Comitê Gestor
- A1,S1 ; A3,S3

• Garantias:
- Autenticidade
- Não-Repúdio
- Integridade
- Confidencialidade*

Professor André Castro

Um certificado digital faz uso de criptografia simétrica para que possa validar a autenticidade de uma
informação.

Gabarito : C

Ano: 2021 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: PG-DF Prova: CESPE 
/ CEBRASPE - 2021 - PG-DF - Analista Jurídico - Analista de Sistema -
Suporte e Infraestrutura
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Professor André Castro

Na obtenção de um certificado digital do tipo A3, a autoridade de registro (AR) orientará o responsável sobre
os procedimentos exigidos para baixar o certificado no computador do cliente.

Gabarito : E

Ano: 2021 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: PG-DF Prova: CESPE 
/ CEBRASPE - 2021 - PG-DF - Técnico Jurídico - Tecnologia e 
Informação

Certificado Digital

Assinatura Digital e Certificação Digital
Prof. André Castro
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Professor André Castro

No processamento de grandes volumes de dados, as chaves assimétricas são uma opção mais rápida que as
simétricas para garantir a confidencialidade dos dados.

Gabarito : E

Ano: 2021 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: PG-DF Prova: CESPE 
/ CEBRASPE - 2021 - PG-DF - Analista Jurídico - Analista de Sistema -
Suporte e Infraestrutura

Professor André Castro

O striping de dados distribui os dados de maneira transparente por múltiplos discos para fazê-los parecer um
único disco grande e de rápido desempenho.

Gabarito : C

Ano: 2021 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TCE-RJ Prova: CESPE 
/ CEBRASPE - 2021 - TCE-RJ - Analista de Controle Externo -
Especialidade: Tecnologia da Informação
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Professor André Castro

Os sistemas de RAID nível 4 gravam os dados e as informações de paridade distribuídas em todos os discos
do volume, o que aumenta a tolerância a falhas e permite a rápida substituição e recuperação do conteúdo de
um disco danificado.

Gabarito : E

Ano: 2021 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TCE-RJ Prova: CESPE 
/ CEBRASPE - 2021 - TCE-RJ - Analista de Controle Externo -
Especialidade: Tecnologia da Informação

Professor André Castro

RAID – Principais tipos e Características
DICA DO PROFESSOR ANDRÉ CASTRO
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Professor André Castro

O backup incremental caracteriza-se pela cópia de todos os dados alterados ou criados desde o último backup
completo.

Gabarito : C (Polêmica)

Ano: 2021 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: SEFAZ-CE Provas: 
CESPE / CEBRASPE - 2021 - SEFAZ-CE - Auditor Fiscal da Receita 
Estadual 

DICA DO PROFESSOR ANDRÉ CASTRO

Professor André Castro

Tipos de Backup
TOTAL INCREMENTAL DIFERENCIAL

TEMPO PARA 
ARMAZENAMEN

TO

ALTO BAIXO MÉDIO

TEMPO PARA 
RESTAURAÇÃO

BAIXO ALTO MÉDIO

ESPAÇO PARA 
ARMAZENAMEN

TO

ALTO BAIXO MÉDIO

INFORMAÇÃO 
PARA 

RESTAURAÇÃO

BACKUP TOTAL BACKUP TOTAL + 
TODOS 

INCREMENTAIS

BACKUP TOTAL + 
ÚLTIMO 

DIFERENCIAL
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Professor André Castro

Sistemas de alta disponibilidade possuem implementações de tecnologia conhecidas como tolerância a falhas;
atualmente, o becape constitui um importante elemento de tolerância a falhas nesses sistemas.

Gabarito : C (Polêmica)

Ano: 2021 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: SEFAZ-CE Provas: 
CESPE / CEBRASPE - 2021 - SEFAZ-CE - Auditor Fiscal da Receita 
Estadual 

andrecastroprofessor@gmail.com

@ProfAndreCastro

@estrategiaconcursosti

http://t.me/estrategia_ti

http://anchor.fm/estrategia-tech

/ProfAndreCastro
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OBRIGADO

Prof. André Castro

INFRAESTRUTURA
(NOÇÕES DE ARQUITETURA DE T.I., BACKUP, CLOUD)

Prof. Evandro Dalla Vecchia

profevandrodallavecchiaperitoevandro canetas.pretas
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ARQUITETURAS CLÁSSICAS

● Funções básicas de um computador:
○ Processar;
○ Armazenar;
○ Transferir;
○ Controlar.

● Componentes:
○ Processador (CPU);
○ Memória;
○ Entrada e saída;
○ Barramento ou sistema de interconexão;

● Como interconectar os componentes?

● Principais características:
○ Barramento único;
○ Memória única para dados e instruções.

● Baixo custo;
● Desempenho limitado pelo gargalo do barramento.

ARQUITETURA de von neumann
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● Existem duas memórias independentes (e normalmente
barramentos independentes)

○ Dados;
○ Instruções.

ARQUITETURA de harvard

NA PRÁTICA...

● Devido às limitações das arquiteturas clássicas, na prática
temos a mistura de características delas:
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CISC: Complex Instruction Set Computer
● Grande quantidade de instruções, com múltiplos modos de

endereçamento;
● O conceito de microprogramação facilitou o projeto de

instruções complexas;
● Microcódigo reside em memória de controle

○ ROM que fica dentro da UC, bem mais rápido que a mem RAM;

Arquitetura Cisc

● Criação de novas instruções: quase sem custo (basta ter
espaço ainda na memória de controle).

● Facilita a implementação do conceito de famílias de
processadores;

○ Ex.: arquitetura x86, acréscimo de instruções do 386 para 486,
Pentium, Pentium MMX etc.;

○ Acréscimo de instruções sem alterar o projeto básico.

Arquitetura Cisc
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● Três aspectos básicos:
○ Uso de microcódigo;
○ Instruções completas e eficientes;
○ Instruções de máquina de “alto nível” (complexidade

semelhante à dos comandos de alto nível).

Arquitetura Cisc

Características:
● Formato de 2 operandos mais comum

○ Ex.: ADD AX, mem
● Uso dos modos:

○ Registrador para registrador;
○ Registrador para memória;
○ Memória para registrador.

Arquitetura Cisc
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● Múltiplos modos de endereçamento para a memória,
incluindo indexação (vetores);

● Instruções com largura variável;
● Instruções requerem múltiplos ciclos de relógio para

completar a execução
○ Ex.: busca de dois operandos da memória: demora mais!

● Poucos registradores;
● Há registradores especializados: controle (flags), segmento

(ponteiro da pilha) etc.

Arquitetura Cisc

RISC: Reduced Instruction Set Computer
● Base da arquitetura RISC:

○ Poucas instruções, todas com largura fixa!
○ Execução otimizada de chamada de funções;
○ Menor quantidade de modos de endereçamento;
○ Uso intenso de pipelining;
○ Execução rápida de cada instrução (uma por ciclo de relógio).

Arquitetura Risc
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● Processadores RISC não requerem microcódigos;
● Menos acesso à memória principal;
● Instruções que acessam a memória: LOAD e STORE

(arquitetura registrador-registrador);
● Maior quantidade de registradores!

Arquitetura Risc

RISC x cisc

Quais são RISC e quais são CISC?

Características MIPS 
R4000

RS/6000 VAX11/780 INTEL 486

Qtde. instruções 94 183 303 235

Modos endereçam. 1 4 22 11

Largura instr. (bytes) 4 4 2-57 1-12

Qtde. reg. emprego 
geral

32 32 16 8
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(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE AMAZONAS - 2019)
Em relação à arquitetura de servidores RISC e CISC, julgue o item
seguinte.
Na arquitetura RISC, há quatro funções para o acesso à
memória: LOAD, STORE, READ e WRITE.

49% ACERTARAM

(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE AMAZONAS - 2019)
Em relação à arquitetura de servidores RISC e CISC, julgue o item
seguinte.
O processador Intel Xeon da série 2600 foi desenvolvido com
base na arquitetura RISC.

56% ACERTARAM

347

348



(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE AMAZONAS - 2019)
Em relação à arquitetura de servidores RISC e CISC, julgue o item
seguinte.
Uma característica da arquitetura RISC é possuir maior
quantidade de instruções que a arquitetura CISC, o que faz seu
desempenho ser superior ao da CISC.

(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE AMAZONAS - 2019)
Em relação à arquitetura de servidores RISC e CISC, julgue o item
seguinte.
Processadores de arquitetura CISC possuem cache secundária L2
integrada na pastilha do processador.

68% ACERTARAM
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(AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA - 2018)
Em relação à arquitetura de processadores, julgue o seguinte
item.
Dentro da memória, os registradores são utilizados como
dispositivos de armazenamento não volátil, o que permite a
passagem de informação de um programa para outro.

59% ACERTARAM

(SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - 2013)
Acerca da organização de computadores, julgue o item
subsequente.
Arquiteturas computacionais do tipo von Neumann são
caracterizadas por utilizarem processadores com vários núcleos
no mesmo chip.
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(SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS -
2011)
Acerca de componentes de hardware, organização e arquitetura de
computadores, julgue o item a seguir.
De acordo com Von Neumann, uma arquitetura computacional
compõe-se de memória principal, unidade de controle, unidade
lógica e aritmética e dispositivos de entrada e saída. No ciclo de
execução de uma instrução, o processador, por meio da unidade de
controle, busca a instrução da memória e, então, a executa.

● Backup: Cópia de segurança;
● Quando realizar backup?

○ Em intervalos adequados à natureza da informação;

● Periodicidade: diário, semanal, etc.;
● Retenção: tempo no qual os dados gravados em um

backup não podem ser apagados.

backup
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● Testes de backup: verificação se a recuperação
funciona;

● Hot-site: equipamento de backup apto a entrar em
operação imediatamente após um problema;

● GFS (Grandfather-father-son): esquema de rotação de
mídias para backup

○ Backups diários = “filhos”;
○ Backups semanais = “pais”;
○ Backups mensais = “avôs”.

backup

● Quando um arquivo é criado
ou alterado, o S.O. marca o
atributo de arquivamento;

● O programa de backup
deve desmarcar o atributo de
arquivamento (ou não).

backup

Pode aparecer na prova: “marcar o
arquivo como tendo sofrido backup”.
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● Realiza a cópia de todos os arquivos de
determinado ambiente ou servidor;

● O atributo de arquivamento é desmarcado
○ “Marca os arquivos como tendo sofrido o backup”.

tipos de backup: completo (“full”) ou normal

● Realiza uma cópia dos dados alterados desde o
último backup incremental;

● Quantidade menor de dados a serem copiados;
● É o tipo mais rápido de backup;
● Seu tempo de restauração também é mais ágil;
● O atributo de arquivamento é desmarcado.

tipos de backup: incremental
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● Os dados copiados são os alterados em relação ao
último Backup Completo;

● O atributo de arquivamento NÃO é desmarcado.

tipos de backup: diferencial

● Velocidade do procedimento: intermediário entre
os três tipos de backup

○ Requer mais espaço de armazenamento do que o
incremental;

● Armazena mais dados do que o backup incremental;
● Maior facilidade de recuperação.

tipos de backup: diferencial
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● Há uma automatização do processo de recuperação
○ Não é necessário descobrir quais conjuntos de backups precisam

ser recuperados;

● O processo de recuperação de dados é transparente e
imita o processo de recuperação de um backup full;

● O tempo de recuperação tende a ser maior quando
comparado ao backup diferencial e ao backup full.

tipos de backup: INCREMENTAL CONTÍNUO

● Processo de analisar, identificar e remover
duplicidade nos dados;

● Salva uma única cópia de dados idênticos e substitui
todas as outras por apontadores;

● Não é a compressão de dados!

Deduplicação
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● Nível de arquivo: uma "assinatura" (hash) é
atribuída ao arquivo inteiro;

● Nível de blocos: possui um overhead maior que a
deduplicação de arquivos

○ Tipo mais comum;
○ Consegue comparar pedaços menores de dados (blocos);
○ Ex.: telas de sistemas corporativos  este método

oferece uma maior taxa de otimização;

Tipos de Deduplicação

● Nível de byte: apresenta o maior overhead, mas também
o maior retorno

○ Analisa sequências de bytes (não atrelados a blocos
predefinidos);

○ Consegue obter o melhor resultado, substituindo tamanhos
diferentes de sequências de dados repetidos por ponteiros;

○ Modo mais eficiente.

Tipos de Deduplicação
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● In-line: elimina os dados redundantes durante o processo
de backup, antes de serem gravados  geralmente mais
demorado;

● Pós-processamento: o backup completo é realizado e a
análise e remoção das redundâncias são efetuadas em um
processo posterior separadamente do backup

○ Mais rápido;
○ Necessita de mais espaço de armazenamento.

Deduplicação in-line x pós-processamento

● Na origem: remove os dados redundantes em
ambiente de produção, antes de serem enviados
para o servidor de backup;

● No destino: o processamento e a remoção dos
dados redundantes são realizados após o seu envio
pela rede.

Deduplicação na origem x no destino
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● Cria uma instância de uma aplicação, disco ou
sistema;

● Útil para restaurar o sistema ou o disco de um
dispositivo específico em um determinado
momento.

Backup de snapshot

(BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 2021)
Com relação às cópias de segurança, as mídias utilizadas não
precisam ser periodicamente testadas, pois são usadas somente
em caso de falha.
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(BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 2021)
A respeito da política de confidencialidade, de rotinas de backup
e de recuperação de arquivos, julgue o item que se segue.
Backup consiste em uma ou mais cópias de segurança de todos
os dados que devem ser armazenados no mesmo local físico dos
servidores.

(SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ - 2021)
Julgue o próximo item, acerca de conhecimentos de informática.
O backup incremental caracteriza-se pela cópia de todos os
dados alterados ou criados desde o último backup completo.

67% ACERTARAM
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(TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 2021)
Julgue o item seguinte, a respeito de cloud computing,
virtualização, servidores de aplicação e tecnologias e
arquiteturas de data center.
A realização de becape com deduplicação de destino caracteriza-
se pela realização do processamento e da remoção dos dados
redundantes após o envio dos dados do ambiente de produção
para o sistema servidor de becape.
63% ACERTARAM

(POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO - 2017)
Com relação à cópia de segurança (becape), julgue o próximo
item.
As cópias de dados devem ser mantidas em local seguro, sendo
necessário que, mesmo em acesso local ou remoto, elas fiquem
resguardadas de pessoal não autorizado e de agentes naturais
como calor, poeira e umidade.
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(TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ - 2016)
Acerca da elaboração e execução de políticas de becape e de
restauração de dados, julgue o item a seguir.
O objetivo de uma empresa, ao elaborar e estabelecer sua
política de becape, consiste em determinar que os serviços de
becape sejam orientados para a restauração de informações em
menor tempo possível.

(TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ - 2016)
Acerca da elaboração e execução de políticas de becape e de
restauração de dados, julgue o item a seguir.
No esquema de rotação de mídias para becape GFS (grandfather-
father-son), são criados conjuntos de becapes diários, semanais e
mensais. Os becapes diários compreendem os becapes
rotacionados a cada dia, a partir dos quais se realiza um becape
semanal, ao passo que os becapes semanais são rotacionados a
cada semana e servem de base para um becape mensal.
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Computação em nuvem

● Segundo o NIST:
○ É um modelo que permite acesso à rede de forma

onipresente, conveniente e sob demanda;
○ Conjunto de recursos de computação configuráveis;
○ Recursos podem ser rapidamente alocados e liberados

com o mínimo de esforço de gerenciamento ou interação
com o provedor.

Computação em nuvem
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Modelos de Implantação
○ Nuvem Privada: Infraestrutura de nuvem operada e

quase sempre gerenciada pela organização do cliente;
○ Configurada pela equipe de TI da empresa
○ A empresa decide quais usuários têm permissão para

usar a infraestrutura.

Computação em nuvem

○ Nuvem Pública: Disponibilizada publicamente, modelo “pague-
por-uso”;

○ Oferecida por organizações públicas ou por grandes grupos
industriais que possuem grande capacidade de processamento
e armazenamento;

○ Responsabilidades do provedor de serviço: recursos de
software e infraestrutura, instalação, gerenciamento etc.;

○ Ex.: Google Drive.

Computação em nuvem
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○ Nuvem comunitária: compartilhada por organizações
que partilham interesses como a missão, requisitos de
segurança, políticas etc.

○ Nuvem híbrida: duas ou mais nuvens (privadas,
públicas ou comunitárias);

○ Conectadas de forma que propiciem a portabilidade de
dados e aplicações.

Computação em nuvem

Computação em nuvem - Modelos de 
serviço
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● Aplicações de interesse de uma grande quantidade
de usuários hospedadas na nuvem;

● Clientes acessam através de aplicações (ex.:
browser);

● O provedor controla e gerencia:
○ A rede;
○ Os sistemas operacionais;
○ Os servidores de armazenamento.

SaaS – software as a service

● Plataforma oferecida para o desenvolvedor de
aplicações;

● Aplicações serão executadas e disponibilizadas na
nuvem;

● Oferece um modelo de computação, armazenamento e
comunicação para as aplicações.

paaS – platform as a service

Google AppEngine
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● Oferece uma infraestrutura de processamento e
armazenamento de forma transparente;

● Usuário não tem controle da infraestrutura física;
● Através de virtualização, o usuário possui controle

sobre:
○ Sistemas operacionais;
○ Armazenamento;
○ Aplicações instaladas;
○ Recursos de rede.

IaaS – infrastructure as a service

Amazon Web Services

(SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ - 2021)
Julgue o próximo item, acerca de conhecimentos de
informática.
PaaS (Platform as a Service) é o tipo de cloud computing que
permite a utilização de uma aplicação na Web, como, por
exemplo, Google Docs e Office 365.

65% ACERTARAM
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(POLÍCIA FEDERAL - 2021)
Acerca de computação na nuvem (cloud computing), julgue o
item subsequente.
A PaaS (plataforma como um serviço) contém os componentes
básicos da IT na nuvem e oferece o mais alto nível de
flexibilidade e de controle de gerenciamento sobre os recursos
de tecnologia da informação no que diz respeito a cloud
computing.
62% ACERTARAM

(POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - 2021)
A respeito de segurança e de cloud computing, julgue o item
subsequente.
Identifica-se Software como Serviço (SaaS) quando um provedor
de serviços oferece acesso a um ambiente baseado em cloud, no
qual os usuários podem construir e disponibilizar aplicativos.

71% ACERTARAM
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(POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - 2019)
A respeito de computação em nuvem, julgue o próximo
item.
A computação em nuvem do tipo software as a service
(SaaS) possibilita que o usuário acesse aplicativos e
serviços de qualquer local usando um computador
conectado à Internet.

(POLÍCIA FEDERAL - 2018)
Julgue o seguinte item, a respeito da computação em
nuvem e da teoria geral de sistemas (TGS).
Na computação em nuvem, elasticidade é a capacidade
de um sistema de se adaptar a uma variação na carga de
trabalho quase instantaneamente e de forma
automática.
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(POLÍCIA FEDERAL - 2018)
Julgue o seguinte item, a respeito da computação em
nuvem e da teoria geral de sistemas (TGS).
Em função da necessidade de acionamento de
fornecedores, a computação em nuvem demora mais que
a computação tradicional para colocar novas aplicações
em execução.

(POLÍCIA FEDERAL - 2018)
Julgue o próximo item a respeito de redes de computadores
e de cloud computing.
Conceitualmente, a computação em nuvem pode ser
implementada por meio da LAN (local area network) interna
de uma organização.

48% ACERTARAM

389

390



(POLÍCIA FEDERAL - 2018)
Julgue o item subsequente, relativos às características da
computação em nuvem (cloud computing).
O modelo PaaS (platform as a service) oferece menos
recursos e funcionalidades integradas de segurança,
necessitando que o cliente projete e gerencie os sistemas
operacionais, aplicativos e dados.

OBRIGADO

Prof. Evandro Dalla Vecchia

profevandrodallavecchiaperitoevandro canetas.pretas
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ENGENHARIA DE SOFTWARE

Prof. Fernando Pedrosa

❏ Padrões de Projeto
❏ Engenharia de Usabilidade

Assuntos que abordaremos

393

394



Padrões de Projeto

❏Mas, sistemas complexos necessitam de projetos
robustos, que foram postos à prova

• Estes Padrões de Projeto têm que
ser compreendidos, lembrados e
usados

❏ Padrões de Projeto representam soluções
comprovadas para problemas recorrentes em
desenvolvimento de software

Motivação
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“ Descrição de uma solução para
resolver um problema genérico de
projeto em um contexto específico. [...]
Um padrão de projeto dá nome, abstrai
e identifica os aspectos-chave de uma
estrutura de projeto comum para
torná-la reutilizável”

Padrões de Projeto

❏Padrões de projeto são compostos por
quatro elementos essenciais

• Nome do padrão

• Problema a ser resolvido

• Solução dada pelo padrão

• Consequências

Elementos
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❏ Soluções prontas, que podem ser codificadas
diretamente nas classes e reutilizadas sem
adaptação (como APIs, coleções de código, etc.)

❏ Projetos para contextos abrangentes e complexos
(uma aplicação ou subsistema inteiro)

• São aplicáveis em situações
específicas

Padrões de Projeto NÃO são

Classificação
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❏ Abstract Factory

 Provê uma interface para criação de famílias de objetos relacionados ou
interdependentes.

❏ Builder

 Provê uma interface genérica para a construção incremental de agregações.

❏ Factory Method

 Define uma interface para criação de um objeto, permitindo que as suas
subclasses decidam qual classe instanciar.

Padrões Criacionais (resumo)

❏ Prototype

 Especifica os tipos de objetos a serem criados num sistema, usando uma instância
prototípica. Cria novos objetos copiando este protótipo.

❏ Singleton

 Assegura que uma classe tenha apenas uma instância e provê um ponto global
de acesso a ela.

Padrões Criacionais  (resumo)
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❏ Adapter

 Converte a interface de uma classe em outra, esperada pelo cliente. O
Adapter permite que classes que antes não poderiam trabalhar juntas,
por incompatibilidade de interfaces, possam agora fazê-lo.

❏ Bridge

 Separa uma abstração de sua implementação, de modo que ambas
possam variar independentemente

❏ Composite

 Compõe objetos em árvores de agregação (relacionamento parte-todo). O
Composite permite que objetos agregados sejam tratados como um
único objeto.

Padrões Estruturais (resumo)

❏ Decorator

 Anexa responsabilidades adicionais a um objeto dinamicamente. Provê uma
alternativa flexível para extensão de funcionalidade, sem ter que usar Herança.

❏ Façade

 Provê uma interface unificada para um conjunto de interfaces em um subsistema.
O Facade define uma interface alto nível para facilitar o uso deste subsistema.

Padrões Estruturais (resumo)
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❏ Flyweight

 Usa o compartilhamento para dar suporte eficiente a um grande número de
objetos com alto nível de granularidade.

❏ Proxy

 Provê um substituto ou ponto através do qual um objeto possa controlar o acesso
a outro.

Padrões Estruturais (resumo)

❏ Chain of Responsibility

 Separa (provê loose coupling) objetos transmissores dos receptores, dando a
chance de mais de um objeto poder tratar a mensagem

❏ Command

 Encapsula uma requisição como um objeto. Suporta transações e undo

❏ Interpreter

 Usado para definição de linguagem. Define representações para gramáticas e
abstrações para análise sintática.

Padrões Comportamentais (resumo)
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❏ Iterator

 Provê um modo de acesso a elementos de um agregado de objetos,
sequencialmente, sem exposição de estruturas internas.

❏ Mediator

 Desacopla e gerencia as colaborações entre um grupo de objetos. Define um
objeto que encapsula as interações dentre desse grupo.

❏ Memento

 Captura e externaliza o estado interno de um objeto (captura um "snapshot").
Permite histórico.

Padrões Comportamentais (resumo)

❏ Observer

 Define uma dependência entre objetos de forma que quando um objeto muda de estado,
todos os seus dependentes são notificados e atualizados automaticamente

❏ State

 Deixa um objeto mudar seu comportamento quando seu estado interno muda,
mudando, efetivamente, a classe do objeto.

❏ Strategy

 Define uma família de algoritmos, encapsula cada um deles, e torna a escolha
de qual usar flexível.

Padrões Comportamentais (resumo)
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❏ Template Method

 Define o esqueleto de um algoritmo em uma operação, deferindo alguns passos
para as subclasses

❏ Visitor

 Representa uma operação a ser executada sobre os elementos da estrutura de
um objeto

Padrões Comportamentais (resumo)

CESPE / CEBRASPE - 2021 - SERPRO - Analista -
Especialização: Desenvolvimento de Sistemas

O padrão Command permite suportar operações reversíveis e diferentes requisições
parametrizadas pelo cliente.

O padrão Iterator oferece uma forma flexível de uso de herança para estender uma
funcionalidade.

Um cliente que precisa tratar, de maneira uniforme, objetos individuais e suas composições deve
utilizar, para essa finalidade, o padrão Facade.
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CESPE / CEBRASPE - 2021 - SERPRO - Analista -
Especialização: Desenvolvimento de Sistemas

O propósito do padrão Adapter é separar uma abstração de sua implementação, para
que as duas possam variar e ser independentes.

Conforme o padrão Singleton, um sistema que necessite de um único objeto de uma
classe, após o programa instanciar o objeto, não deve ter permissão de criar objetos
adicionais dessa classe.

Engenharia de Usabilidade
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Usabilidade
❏ Capacidade que um sistema interativo oferece a seu usuário, em

determinado contexto de operação, para a realização de tarefas
de maneira eficaz, eficiente e agradável

❏ É a facilidade com que um usuário pode aprender a operar,
preparar entradas para um sistema e interpretar suas saídas

Objetivos
❏ Facilidade de uso

❏ Facilidade de aprendizado

❏ Facilidade de memorização das tarefas

❏ Produtividade na execução das tarefas

❏ Prevenção e redução de erros

❏ Satisfação do usuário
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Critérios de Qualidade da Usabilidade

CRITÉRIO DESCRIÇÃO

LEARNABILITY 
(FACILIDADE 

DE 
APRENDIZADO)

Também conhecida como Intuitividade, o sistema deve ser de fácil aprendizado e assimilação, de forma que
um usuário – mesmo sem experiência – possa rapidamente obter algum resultado satisfatório. Trata-se do
atributo mais importante de acordo com Jakob Nielsen.

EFFICIENCY 
(EFICIÊNCIA)

O sistema deve ser eficiente no uso, isto é, uma vez que o usuário tenha aprendido o design do sistema, ele
deve poder executar tarefas com um alto nível de produtividade.

MEMORABILITY 
(MEMORIZAÇÃO)

O sistema deve ser fácil de lembrar, para que o usuário seja capaz de retornar depois de um tempo sem ter
que aprender tudo novamente.

ERRORS 
(ERROS)

O sistema deve ter um baixo índice de erros, e se existirem devem permitir uma recuperação rápida e fácil.
Ademais, erros catastróficos não devem ocorrer.

SATISFACTION 
(SATISFAÇÃO)

O sistema deve ser agradável de usar, para que os usuários fiquem satisfeitos e voltem mais vezes para usá-
lo.

Princípios Gerais e Recomendações

❏ Visibilidade do Status do Sistema

❏ Liberdade e controle do usuário

❏ Prevenção contra erros

❏ Flexibilidade e eficiência de utilização

❏ Auxiliar usuários a reconhecer, diagnosticar e resolver erros

❏ Compatibilidade entre o sistema o mundo real
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Princípios Gerais e Recomendações

❏ Consistência e Padrões

❏ Reconhecimento em lugar de lembrança

❏ Projeto minimalista e estético

❏ Ajuda e documentação

Métodos de Avaliação
❏ Cada método de avaliação de usabilidade possui vantagens ou

desvantagens tais como: tempo, esforço, custo e nível de
conhecimento necessário

❏ Os métodos de avaliação são divididos em:

• Métodos de Investigação

• Métodos de Inspeção

• Testes de Usuário
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Método de Investigação
❏ Normalmente utilizados para elicitar requisitos e obter

informações de usuários

❏ Inclui:

• Observações de campo, Entrevistas, Questionários, Checklists,
Workshops, Grupos de Foco, etc...

Método de Inspeção
❏ Método não empírico, onde os especialistas trabalham com uma

lista de possíveis problemas e os avaliam

❏ Alguns métodos de inspeção:

• Percurso cognitivo

• Avaliação heurística (Nielsen)

• Inspeção de padrões
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Testes com Usuários
❏ Método empírico baseado na observação de usuários

interagindo com o produto na prática

❏ Pode ser aplicado ao sítio inteiro ou apenas em partes
dele

• Importante notar que não se deseja testar a pessoa, mas sim o
sítio – a pessoa pode “errar” à vontade

Exercícios
(CESPE – 2013 – CNJ – Analista de Sistemas) Uma página desenvolvida em conformidade com as
normas sintáticas de Javascript, Java ou PHP terá necessariamente usabilidade de boa qualidade, bem
como de boa acessibilidade.

(CESPE – 2013 – CNJ – Analista de Sistemas) Se o preenchimento de um formulário cadastral de um
sistema ocasiona cinco erros, em média, e esses erros representam um esforço de uma hora para
correção, então, nessa situação, infere-se que não foi utilizada adequadamente a engenharia de
usabilidade durante a fase de desenvolvimento.

(CESPE – 2013 – CNJ – Analista de Sistemas) A usabilidade consiste em extrair informações a
respeito de quando o sistema não suporta a carga aplicada, sendo importante para estruturar e
dimensionar a arquitetura e prover informações para escalar o sistema.
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Exercícios
(CESPE - 2008 - HEMOBRÁS - Web Designer) Entre os princípios de usabilidade descritos
por Nielsen está o uso de uma linguagem familiar ao usuário.

(CESPE - 2008 - SERPRO - Analista - Programação Visual) De acordo com Jakob Nielsen,
um dos cinco atributos da usabilidade é a facilidade com que o sistema é lembrado.

Exercícios
(CESPE - 2018 - BNB - Especialista Técnico - Analista de Sistema) Na avaliação de
interfaces, o método percurso cognitivo pode ser aplicado sem envolvimento de usuários,
apenas com a equipe envolvida no sistema.

(CESPE - 2018 - BNB - Especialista Técnico - Analista de Sistema) Na avaliação de
interfaces, diferentes métodos podem ser utilizados, de acordo com as características dos
próprios métodos e do sistema que está sendo avaliado.
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OBRIGADO

Prof. Fernando Pedrosa
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