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MP/ENAP 2015 
Analista de Tecnologia da Informaça o 

Primeira etapa do concurso 
 

 

Data da prova: 30 de agosto. 

Duração: 4 horas e 30 minutos. 

Dos critérios de avaliação das provas objetivas 
 

 A nota em cada item das provas objetivas, feita com base nas marcações da folha de respostas, será 

igual a: 

o 1,00 ponto, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial 

definitivo das provas; 

o 1,00 ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito 

oficial definitivo das provas; 

o 0,00, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E); 

 A nota em cada prova objetiva será igual à soma das notas obtidas em todos os itens que a compõem; 

 Será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso público o candidato que se enquadrar 

em pelo menos um dos itens a seguir: 

o Obtiver nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de Conhecimentos Gerais P1; 

o Obtiver nota inferior a 21,00 pontos na prova objetiva de Conhecimentos Específicos P2; 

o Obtiver nota inferior a 36,00 pontos no conjunto das provas objetivas. 

 

Das provas discursivas 
 

A prova discursiva P3: 

 Valerá 30,00 pontos; e 
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 Consistirá de da redação um de texto dissertativo, de até 30 linhas, a respeito de um tema 

relacionado aos conhecimentos específicos dos respectivos cargos. 

 

Conhecimentos 

Conhecimentos gerais 
 

[POR] LÍNGUA PORTUGUESA 

 1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. 

 2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. 

 3 Domínio da ortografia oficial. 

 4 Domínio dos mecanismos de coesão textual. 

o 4.1 Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e de 

outros elementos de sequenciação textual. 

o 4.2 Emprego de tempos e modos verbais. 

 5 Domínio da estrutura morfossintática do período. 

o 5.1 Emprego das classes de palavras. 

o 5.2 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. 

o 5.3 Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração. 

o 5.4 Emprego dos sinais de pontuação. 

o 5.5 Concordância verbal e nominal. 

o 5.6 Regência verbal e nominal. 

o 5.7 Emprego do sinal indicativo de crase. 

o 5.8 Colocação dos pronomes átonos. 

 6 Reescrita de frases e parágrafos do texto. 

o 6.1 Significação das palavras. 

o 6.2 Substituição de palavras ou de trechos de texto. 

o 6.3 Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto. 

o 6.4 Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade. 

 7 Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República). 

o 7.1 Aspectos gerais da redação oficial. 

o 7.2 Finalidade dos expedientes oficiais. 

o 7.3 Adequação da linguagem ao tipo de documento. 

o 7.4 Adequação do formato do texto ao gênero. 

 

[RAC] RACIOCÍNIO LÓGICO 

 1 Estruturas lógicas. 

 2 Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões. 

 3 Lógica sentencial (ou proposicional). 
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o 3.1 Proposições simples e compostas. 

o 3.2 Tabelas-verdade. 

o 3.3 Equivalências. 

o 3.4 Leis de De Morgan. 

o 3.5 Diagramas lógicos. 

 4 Lógica de primeira ordem. 

 5 Princípios de contagem e probabilidade. 

 6 Operações com conjuntos. 

 7 Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. 

 

[NAP] NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 1 Sistema político brasileiro. 

 2 Estado, Governo e Administração Pública: conceitos, elementos, poderes e organização; natureza, 

fins e princípios. 

 3 História da Administração Pública do Brasil e Reformas Administrativas no Brasil. 

 4 Organização Administrativa da União: administração direta e indireta. 

 5 Ética e função pública. 

 6 Ética no Setor Público. 

o 6.1 Decreto nº 1.171/1994 (Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 

Executivo Federal). 

o 6.2 Lei 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar (deveres e proibições, acumulação, 

responsabilidades, penalidades). 

o 6.3 Lei 8.429/1992: disposições gerais, atos de improbidade administrativa. 

 

[ATU] ATUALIDADES 

 1 Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como segurança, transportes, política, economia, 

sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento 

sustentável e ecologia. 

  

[ING] LÍNGUA INGLESA 

 1 Compreensão de textos escritos em língua inglesa. 

 2 Itens gramaticais relevantes para compreensão dos conteúdos semânticos. 
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Conhecimentos específicos 
 

 1 Gerência de projetos. 

o 1.1 Conceitos básicos. 

o 1.2 Processos do PMBOK versão 5. 

o 1.3 Gerenciamento da integração, do escopo, do tempo, de custos, de recursos humanos, de 

riscos, das comunicações, da qualidade, de aquisições e de partes interessadas. 

 2 Segurança da informação. 

o 2.1 Conceitos básicos. 

o 2.2 Políticas de segurança. 

o 2.3 Classificação de informações. 

o 2.4 Análise de vulnerabilidade. 

o 2.5 Plano de continuidade de negócio. 

o 2.6 Normas ISO 27001 e ISO 27002. 

o 2.7 Auditoria e conformidade. 

 3 Governança e Gestão de TI. 

o 3.1 Fundamentos do ITIL®. 

o 3.2 ITIL® – suporte a serviços. 

o 3.3 ITIL® – entrega de serviços. 

o 3.4 Fundamentos de COBIT (versão 5). 

o 3.5 Governança Digital. 

 4 Gestão de Relacionamento. 

o 4.1 Gestão de relacionamento com clientes (CRM). 

o 4.2 Elaboração de plano de negócio. 

o 4.3 Noções de marketing de serviço. 

o 4.4 Noções de Comunicação Institucional e Interna. 

 5 Engenharia de requisitos. 

o 5.1 Conceitos básicos. 

o 5.2 Técnicas de elicitação de requisitos. 

o 5.3 Gerenciamento de requisitos. 

o 5.4 Especificação de requisitos. 

o 5.5 Técnicas de validação de requisitos. 

o 5.6 Prototipação. 

 6 Engenharia de software. 

o 6.1 Ciclo de vida do software. 

o 6.2 Metodologias de desenvolvimento de software. 

o 6.3 Métricas e estimativas de software. 

o 6.4 Análise por pontos de função. 

o 6.5 CMMi. 

o 6.6 Qualidade de software. 

 7 Arquitetura e tecnologias de sistemas de informação. 

o 7.1 Conceitos básicos. 

o 7.2 Workflow e gerenciamento eletrônico de documentos. 

o 7.3 Arquitetura cliente-servidor. 
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o 7.4 Arquitetura orientada a serviço. 

o 7.5 Arquitetura distribuída. 

o 7.6 Arquitetura de grande porte. 

o 7.7 Datamining. 

o 7.8 Datawarehouse. 

o 7.9 Portais corporativos. 

o 7.10 Sistemas colaborativos. 

o 7.11 Gestão de conteúdo. 

o 7.12 Especificação de metadados e web services. 

o 7.13 Computação em GRID, conceitos de computação em cluster, conceitos de computação 

em nuvem. 

o 7.14 Conceitos de aplicação em dispositivos móveis. 

 8 Gestão de processos de negócio. 

o 8.1 Modelagem de processos com BPMN (versão 2.0). 

o 8.2 Técnicas de análise de processos. 

o 8.3 Melhoria de processos. 

o 8.4 Integração de processos. 

 9 Gestão estratégica. 

o 9.1 Noções e metodologias de planejamento estratégico. 

o 9.2 Balanced Scorecard (BSC). 

o 9.3 Planejamento Estratégico Situacional (PES), Matriz SWOT. 

o 9.4 Análise de cenários. 

o 9.5 Metodologias para medição de desempenho. 

o 9.6 Indicadores de desempenho: conceito, formulação e análise. 

 10 Banco de dados. 

o 10.1 Conceitos básicos. 

o 10.2 Abordagem relacional. 

o 10.3 Modelo entidade-relacionamento. 

o 10.4 Normalização. 

o 10.5 Sistemas gerenciadores de banco de dados (SGBD). 

 11 Tecnologia da Informação na Administração Pública. 

o 11.1 Planejamento Plurianual (PPA). 

o 11.2 Planejamento de TI: estratégico e tático. 

o 11.3 Contratações de TI na Administração Pública Federal.  

 

  


