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COnheCImenTOS
BáSICOS

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 4.

O consultório da internet

 Há um novo paciente nas salas de consulta. Municiado 
de informações que recolhe na internet, principalmente, ele 
faz uma tonelada de perguntas sobre sua doença, arrisca 
sugerir remédios e exames e, no limite, até coloca em 
dúvida o tratamento prescrito pelo especialista. A título de 
comparação, é como se tivesse deixado de agir feito criança, 
quando aceitava resignado as decisões do seu médico, 
e começado a atuar como um adolescente questionador, 
cujas perguntas, muitas vezes, são embaraçosas para 
o profissional que está do outro lado do estetoscópio. É 
uma mudança e tanto na relação médico-paciente – e 
incancelável, visto que a internet se tornou um enorme 
consultório informal.
 As buscas por dados sobre doenças específicas são 
as mais numerosas, seguidas por aquelas que se referem 
a tratamentos e notícias de dieta e nutrição. Antes de 
marcar consulta com um especialista, e também depois de 
ter recebido o diagnóstico, lá está o internauta imprimindo 
páginas e mais páginas sobre tudo o que leu e aprendeu a 
respeito de sua doença e suas possíveis terapias.
 Se isso é bom ou ruim? A experiência tem mostrado 
que aprender sobre a própria doença é uma forma de fazer 
as perguntas certas na hora certa e ajudar o médico a 
tomar decisões. O perigo está no fato de que existe um 
sem-número de dados errados sobre doenças circulando 
pela internet. A demanda por informações médicas levou 
a uma proliferação de sites – e vários deles, quando não 
estão equivocados, são imprecisos ou alarmistas.
 De qualquer forma, nesse cenário proporcionado por 
pacientes abastecidos pela internet, as consultas ganharam 
mais tempo. Segundo os médicos ouvidos por nossa 
reportagem, cerca de metade de uma consulta é gasta 
agora para esclarecer dúvidas trazidas pelos clientes. O 
problema é que, mesmo quando reúnem dados corretos, 
nem sempre eles dispõem de repertório suficiente para 
digeri-los.
 A exigência dos pacientes por uma troca mais intensa 
de informações com seus médicos vem ocasionando a revisão 
do modelo segundo o qual o especialista simplesmente pede 
uma batelada de exames, sem que o cliente seja esclarecido 
sobre os propósitos dos procedimentos prescritos. Médicos 
que se comportam dessa forma podem ser acusados de 
má prática. No entanto, apesar de todos os avanços e 
da ameaça jurídica, a resistência à mudança permanece 
forte. É bom ressaltar, contudo, que, assim como existem 
médicos pouco dispostos a ouvir e a conversar, existem 
pacientes cuja maior doença é a inconveniência de falar 
em demasia. São aqueles que nunca estão satisfeitos com 
o que o médico lhes diz, e que ficaram ainda mais difíceis 
desde que descobriram o caudaloso manancial da internet.
 Por fim, a internet está ajudando a estabelecer um 
maior diálogo entre médicos e pacientes, mas não há 
informação colhida na rede que substitua a palavra final 
de um bom especialista. Palavra final que não significa, 
necessariamente, veredicto sem apelação. A boa relação 
médico-paciente é aquela em que o segundo, munido de 
todos os dados sobre seu problema, é incentivado pelo 
primeiro a pesar os riscos e os benefícios do tratamento 
prescrito e a opinar sobre a alternativa mais adequada a 
seus anseios.

Veja, ed. 1922, 14/10/2005 (com adaptações).

Questão 1

Com base nas idéias do texto, assinale a opção correta.

(A) A internet vem mudando a relação médico-paciente. Ao 
utilizar essa ferramenta, o paciente passou a ter acesso 
a um volume maior de informações sobre seu quadro 
clínico, o que o tem tornado mais questionador.

(B) No primeiro parágrafo, está implícita a idéia de que, 
após pesquisar sobre sua doença na internet, os 
pacientes aceitam sem questionar as argumentações e 
as decisões de seus médicos. Logo, essa relação nunca 
vai mudar.

(C) O médico brasileiro está disposto a dialogar com seus 
pacientes pelo fato de que nunca existiu boa relação 
entre eles. Esta afirmação pode ser comprovada no 
quarto parágrafo.

(D) O quinto parágrafo pode ser assim resumido: tanto 
os médicos que não conversam com seus pacientes 
como os pacientes que falam demasiadamente nos 
consultórios devem procurar a justiça para resolverem 
esse problema de mau relacionamento.

Questão 2

De acordo com o texto, assinale a opção correta.

(A) No segundo parágrafo, a informação “As buscas 
por dados sobre doenças específicas são as mais 
numerosas” significa dizer que sites sobre dieta e 
nutrição não são acessados por internautas.

(B) Apesar de a internet ser uma fonte riquíssima de 
informações sobre doenças em geral, nem tudo o 
que se encontra pode ser devidamente aproveitado, 
pois existem muitos dados imprecisos e informações 
equivocadas circulando na rede.

(C) Em “as consultas ganharam mais tempo” (linhas 30 e 31), 
está implícito que agora os médicos passarão a cobrar 
um valor mais alto por suas consultas em virtude dos 
esclarecimentos adicionais que fizerem a seus pacientes.

(D) Quanto mais abastecidas de informações da internet, 
mais as pessoas deixam de procurar médicos e 
especialistas para diagnóstico de suas doenças, pois, ao 
conhecerem o seu problema, podem se automedicar.

Questão 3

Acerca das idéias e das estruturas lingüísticas do texto, 
julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos 
(F) e, em seguida, assinale a opção correta.

I – A expressão “um sem-número” (linhas 24 e 25) está 
relacionada à pequena quantidade de informações 
sobre doenças circulando na internet.

II – A internet é um recurso extremamente maléfico ao 
paciente, segundo os médicos.

III – Infere-se do trecho “Palavra final que não significa, 
necessariamente, veredicto sem apelação” (linhas 
54 e 55) que existe a possibilidade de a decisão do 
médico ser questionada.

IV – De acordo com o último parágrafo, a boa relação entre 
médico e paciente reside no fato de que o paciente, por 
um lado, deve conhecer o seu problema, e o médico, 
por sua vez, deve manter um diálogo com o paciente 
para que tomem juntos a decisão mais acertada para 
cada tipo de tratamento.

V – A oração “Há um novo paciente nas salas de consulta” 
(linha 1) pode ser reescrita da seguinte forma, 
sem acarretar prejuízo ao texto: Os consultórios 
médicos estão cada vez mais cheios de pacientes 
adolescentes e jovens.

A seqüência correta é:

(A) V, V, F, F, V.
(B) F, F, V, V, F.
(C) V, F, V, F, V.
(D) F, V, F, V, F.
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Questão 4

Com relação aos aspectos gramaticais e às estruturas 
lingüísticas do texto, julgue os itens abaixo e, em 
seguida, assinale a opção correta.

I – As expressões “repertório suficiente para digeri-los” 
(linhas 35 e 36) e “tonelada de perguntas” (linha 3) 
estão empregadas em sentido conotativo.

II – A expressão “caudaloso manancial” (linha 50) tem o 
mesmo significado de facilidade excepcional.

III – As palavras “exigência” e “inconveniência” obedecem 
à mesma norma de acentuação gráfica, assim como 
ocorre com “páginas” e “propósitos”.

IV – Nos trechos “Segundo os médicos ouvidos por nossa 
reportagem” (linhas 31 e 32) e “é aquela em que o 
segundo” (linha 56), o vocábulo segundo, nas duas 
ocorrências, tem o mesmo significado e pertence à 
mesma classe gramatical.

A quantidade de itens certos é igual a

(A) 0.
(B) 1.
(C) 2.
(D) 3.

Questão 5

herminio macedo Castelo Branco. Internet: http://www.scielo.br.
(com adaptações).

Acerca da interpretação do texto acima, julgue os itens 
abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

I – Com humor, o texto apresenta uma crítica social.
II – Na fala do médico, está implícita a idéia de que as 

pessoas com pouca instrução não são capazes de 
compreender o que os médicos dizem.

III – Por meio da pergunta feita ao médico, o paciente 
revela que não mantém refeições regulares.

IV – O sentido humorístico da charge recai exclusivamente 
sobre o que o médico diz.

estão certos apenas os itens

(A) I e II.
(B) I e III.
(C) II e IV.
(D) III e IV.

Leia o texto a seguir para responder às questões 6 e 7.

A botica do povo

 No sertão, até remédio de botica necessita de ajuda 

do sereno e outras mágicas. Na Chapada dos Guimarães, 

um franciscano médico receitava e fornecia penicilina, 

terramicina, aspirina e outras rimas terapêuticas. Resultado 

quase nenhum. Acabava o doente no curandeiro. Pois ele 

descobre de repente o que faltava. Até hoje recomenda, 

ao fornecer os comprimidos: “Três por dia. O primeiro, de 

manhã cedinho, de costas para a Estrela D’alva. Para tomar 

o segundo, você finca uma vara de três palmos no lugar 

onde está trabalhando. Quando a sombra da vara estiver 

do tamanho de um palmo, tome a pastilha. O terceiro deve 

ser já de tardinha. Desta vez, de frente para o sol. Ele gosta 

assim. Não vá se enganar, que o remédio não faz efeito.” Tudo 

começou a dar certo, e o frade ganhou fama e respeito.

 Voltemos a você que, parece, não tem o sono fácil. 

Maracujá lhe serve? Bem, não vou botar-lhe todas as doenças 

só para aplicar a coleção de remédios do povo. (...)

 Medicina que tem seus postulados como a das 

faculdades.

 Quem já não ouviu o doutor pontificando: “Não há 

doenças, há doentes”. Pois o povo até põe ritmo: “O que 

arde cura, o que aperta segura”.

 Por essa qualidade mortificante dos remédios se verá 

que é preciso um pouco de sofrimento para mandar embora a 

doença. Mencione-se o óleo de mamona, o leite de pinhão, o de 

jaracatiá, que, além da purga, mata lombriga de empalamados 

(ancilostomose). Se é para doer, lhe ensino a tratar pé espetado 

por espinho, prego. Corte um pedaço de toucinho, um cubo de 

dois centímetros de aresta; ponha o menino sentado, se a dor 

da machucadura já não o tiver derrubado na cama. Importante 

é o enfermeiro, para agarrar a perna da vítima. Espete o cubo 

de toucinho num garfo e exponha à chama de uma vela. 

Porque você o lavou antes, a água dará uns estalinhos e, 

depois, começa um chiado de torresmo suando gordura. Avise 

o ajudante com uma piscade a discreta, e encoste o toucinho, 

rápido, rápido, no ponto escuro por onde penetrou o espinho. 

Repita. Várias vezes, sem se importar com os urros da criança. 

Depois de tudo, dormirá esgotada, e menino dormindo é 

descanso de gente grande, que pode trabalhar em sossego, 

sem estar cuidando das estrepolias do capetinha.

 Mas, gosto ruim também é sofrimento e ainda podemos 

falar dos amargos, infalíveis e demonstrativos. O caminho 

do céu é árido – sem flores, sem agüinhas brotando das 

pedras da montanha, sem borboletas, leite e mel. Gostoso 

é o caminho da perdição, e, se houver dúvida, consultem as 

histórias populares.

 O fedegoso é o mais comum dos amargos; raiz socada 

para liberar todo o suco, água fervendo por cima. Durante o 

dia todo, aos goles. Endireita o estômago, depura o sangue e 

bota rosetas de saúde na cara mais desmerecida. Quina, losna, 

carqueja, tudo é um só amargo genérico e timbres específicos 

que as papilas da língua vão identificando com o uso.

manuel Proença Cavalcante. A botica do povo. In: Senhor, ano 2, n.º 16, 
jun./1960. Rio de Janeiro: Editora Senhor S.A. (com adaptações).
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Questão 6

Com referência às idéias do texto, julgue os itens abaixo 

como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, 

assinale a opção correta.

I – Os remédios manipulados nas boticas não fazem 

efeito, já que são apenas placebos sem nenhum poder 

curativo.

II – A frase “Pois ele descobre de repente o que faltava” 

(linhas 5 e 6) permite concluir que o franciscano 

médico decidiu aliar a medicina popular às fórmulas 

que receitava.

III – Na oração “Não vá se enganar que o remédio não faz 

efeito” (linha 13), é recomendado ao sertanejo que a 

medicação só fará efeito se for usada juntamente com 

a medicina popular proposta.

IV – Após a adoção da medicina popular, o frade adquiriu 

credibilidade perante a comunidade sertaneja.

A seqüência correta é:

(A) V, V, F, V.

(B) F, V, V, V.

(C) F, F, F, F.

(D) V, F, V, F.

Questão 7

Considerando as idéias apresentadas no texto e as 

estruturas lingüísticas, assinale a opção InCORReTA.

(A) A passagem do texto “a coleção de remédios do povo” 

(linha 17) está relacionada à medicina popular.

(B)  A expressão “a das faculdades” (linhas 18 e 19) 

refere-se à medicina das faculdades.

(C) No sexto parágrafo, o sertanejo apresenta-se como 

uma figura que gosta de sofrer.

(D) Na frase “Avise o ajudante com uma piscade a 

discreta” (linhas 34 e 35), a expressão em destaque 

pode ser substituída por piscadinha discreta, sem 

acarretar prejuízo ao texto.

Questão 8

Assinale a opção que apresenta as diretrizes do Sistema 

Único de Saúde (SUS) estabelecidas no art. 198 da 

Constituição Federal.

(A) Descentralização, atendimento integral e participação 

comunitária.

(B) Regionalização, eqüidade e referência.

(C) Contra-referência, referência e eqüidade.

(D) Descentralização, eqüidade e hierarquização.

Questão 9

em relação aos Indicadores de Saúde, julgue os itens 

abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, 

assinale a opção correta.

I – São usados para ajudar a descrever uma situação 

existente e para avaliar mudanças ou tendências 

durante um intervalo de tempo.

II – São produzidos com periodicidade definida e critérios 

constantes e revelam o comportamento de um 

fenômeno em dado período de tempo.

III – São necessários para avaliar os fenômenos de saúde 

estáveis em curto período de tempo.

IV – Não servem para descrever a freqüência de uma 

doença ou de um fator de risco.

A seqüência correta é:

(A) F, F, V, F.

(B) F, V, F, V.

(C) V, V, F, F.

(D) V, F, V, F.

Questão 10

no nível municipal, compete ao gestor do SUS:

(A) adquirir imunobiológico para a população de idosos.

(B) formular políticas de saúde para a população de 

adolescentes do país.

(C) programar, executar e avaliar as ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde da população local.

(D) planejar, financiar e normatizar as ações do SUS 

nacional.

Questão 11

Acerca dos sistemas de informação do SUS, julgue os 

itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em 

seguida, assinale a opção correta.

I – Facilitam a formulação e a avaliação das políticas, dos 

planos e programas de saúde.

II – Transformam as informações coletadas em dados, 

subsidiando o processo de tomada de decisões.

III – Podem ser informatizados ou manuais.

IV – São alimentados com dados produzidos exclusivamente 

no setor saúde.

A seqüência correta é:

(A) F, F, F, V.

(B) V, V, V, F.

(C) F, V, F, V.

(D) V, F, V, F.
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Questão 12

Com base na Lei Orgânica de Saúde, assinale a opção 
correta acerca da vigilância epidemiológica.

(A) É um conjunto de ações que proporcionam o 
conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer 
mudança nos fatores determinantes e condicionantes 
da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de 
recomendar e adotar as medidas de prevenção e 
controle das doenças ou agravos.

(B) Não se aplica aos casos de doenças crônicas e 
degenerativas.

(C) Não se aplica ao cólera, à peste e à febre amarela 
porque são doenças cobertas pelo Regulamento 
Sanitário Internacional.

(D) Para se evitar pânico na população, caso suspeito sem 
a devida confirmação laboratorial da doença não deve 
ser notificado.

Questão 13

Assinale a opção que indica as faixas etárias de criança 
e de adolescente definidas no Estatuto da Criança e do 
Adolescente (eCA), Lei n.º 8.069/1990.

(A) Criança: de zero a onze anos. / Adolescente: de doze 
a dezoito anos.

(B) Criança: de zero a quatorze anos. / Adolescente: de 
quinze a dezoito anos.

(C) Criança: de zero a dez anos. / Adolescente: de onze a 
dezoito anos.

(D) Criança: de zero a doze anos. / Adolescente: de treze 
a vinte e um anos.

Questão 14

Assinale a opção que indica a idade a partir da qual uma 
pessoa é definida como idosa, de acordo com o Estatuto 
do Idoso, Lei n.º 10.741/2003.

(A) 70 anos
(B) 65 anos
(C) 75 anos
(D) 60 anos

Questão 15

em relação ao conceito de epidemia, assinale a opção 
correta.

(A) Doença ou agravo que incide de forma constante em 
uma região.

(B) Doença ou agravo que varia com regularidade ao longo 
do tempo em uma região.

(C) Elevação estatisticamente significativa da incidência 
de uma doença ou agravo, acima da norma observada 
anteriormente, em uma região.

(D) Redução significativa do número de casos de uma 
doença ou agravo em uma região.
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COnheCImenTOS 
eSPeCíFICOS

Questão 16

Ao se converter os números 10, 45 e 116 da base decimal 
para a representação binária, tem-se, respectivamente:

(A) 1010, 100111, 1110100.
(B) 10, 101101, 1100100.
(C) 1010, 101101, 1110100.
(D) 1001, 101010, 1010100.

Questão 17

A memória secundária de um sistema de computação 
pode ser constituída por diferentes tipos de dispositivos. 
Assinale a opção que nÃO contém um dispositivo de 
armazenamento secundário.

(A) disco rígido
(B) modulador e demodulador
(C) CD-ROM
(D) fita de armazenamento

Questão 18

no que diz respeito ao acesso à memória, julgue os 
itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em 
seguida, assinale a opção correta.

I – Acesso direto é o ato realizado pelo sistema para 
localizar uma posição de memória após realizar 
acessos preliminares a outras posições.

II – Acesso seqüencial é o ato realizado pelo sistema para 
localizar uma posição de memória cujo endereço é 
identificado pela sua posição relativa em relação ao 
primeiro endereço de memória.

III – O registrador de endereços da memória armazena 
temporariamente o endereço de acesso a uma posição 
de memória ao se iniciar uma operação de leitura ou 
de escrita.

A seqüência correta é:

(A) F, V, F.
(B) V, F, F.
(C) V, V, V.
(D) F, V, V.

Questão 19

Acerca das redes metropolitanas e da utilização do 
padrão Distributed Queue Dual Bus (DQDB), assinale a 
opção InCORReTA.

(A) O DQDB é um software para gerenciar banco de 
dados em um computador que faça parte de uma rede 
metropolitana.

(B) O DQDB consiste em dois barramentos aos quais 
todos os computadores da rede metropolitana são 
conectados.

(C) Segundo definição do padrão IEEE, o DQDB também é 
conhecido por 802.6.

(D) Cada barra de um DQDB possui um dispositivo que 
inicia a atividade de transmissão.

Questão 20

O tipo de uma variável informa a quantidade de memória 
que esta ocupará e a forma como o seu conteúdo será 
armazenado. Considerando a lista a seguir, assinale a 
opção cuja seqüência contém apenas tipos simples ou 
primitivos.

I – inteiro
II – vetor
III – real
IV – lógico
V – matriz
VI – caractere

São tipos simples ou primitivos os itens

(A) I, III, IV e VI.
(B) I, III e VI.
(C) I, III, V e VI.
(D) I, II, VI.

Questão 21

Com relação à passagem de parâmetros em uma função, 
assinale a opção correta.

(A) Na passagem de parâmetro por referência, se o valor 
desse parâmetro for alterado dentro da função, o valor 
no programa de chamada não será modificado.

(B) O tipo do parâmetro deve sempre ser o mesmo que 
será retornado pela função.

(C) Na passagem de parâmetro por valor, os valores 
passados são copiados nos parâmetros da função 
chamada.

(D) É recomendada a utilização de apenas um parâmetro 
em uma função, de forma a evitar-se sobrecarga da 
memória.

Questão 22

Considere a seguinte FUnCAO_CALCULA escrita em 
português estruturado, que recebe um valor do tipo 
inteiro (passagem de parâmetro por valor) e retorna um 
valor também do tipo inteiro.

INTEIRO FUNCAO_CALCULA (INTEIRO NUM)

INICIO

INTEIRO RESULTADO INICIALIZADO COM 0 (ZERO)

SE NUM < 100 ENTÃO
      RESULTADO RECEBE FUNCAO_CALCULA (NUM + NUM)
FIM SE

RETORNA (RESULTADO)

FIM

Sabendo que a chamada desta função ocorre no programa 
principal e é feita da seguinte forma:
TOTAL RECEBE FUNCAO_CALCULA (X), em que tanto TOTAL 
quanto X são variáveis do tipo inteiro, assinale a opção 
correta.

(A) Não é permitida a passagem de NUM + NUM para 
a função FUNCAO_CALCULA, pois esta não está 
preparada para receber dois números inteiros.

(B) Este código não será compilado, pois uma função não 
pode chamar a si mesma.

(C) A função FUNCAO_CALCULA espera receber a variável 
NUM, logo, a chamada FUNCAO_CALCULA (X) irá 
resultar em erro.

(D) No momento da chamada da função FUNCAO_CALCULA 
no programa principal, caso X esteja valendo 100, a 
função irá retornar o valor 0.
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Questão 23

Duas importantes estruturas de dados usadas 
freqüentemente para simular situações do mundo real 
são a fila e a pilha. Acerca das particularidades dessas 
estruturas, assinale a opção correta.

(A) Uma fila é também chamada de lista FIFO (first-in, 
first-out).

(B) Não existem regras específicas para inserção e retirada 
de elementos em filas ou pilhas.

(C) Ao contrário da pilha, a fila é chamada de lista LIFO 
(last-in, first-out).

(D) A pilha é conhecida como lista FIFO (first-in,  
first-out).

Questão 24

Leia o enunciado abaixo e, em seguida, assinale a opção 
que completa corretamente as lacunas.

 A implementação de ______________ seqüencial 
necessita de __________________ para controlar a 
inserção e a retirada, uma vez que essas ações são 
efetuadas _______________________.

(A) uma fila / uma variável / no início
(B) um deque / uma variável / no centro
(C) uma pilha / duas variáveis / no topo e na base
(D) um deque / duas variáveis / em ambas as 

extremidades

Questão 25

Um algoritmo de busca é aquele que aceita um argumento 
e tenta encontrar o registro correspondente. Assinale a 
opção que nÃO representa um método de busca válido.

(A) busca seqüencial
(B) busca maximizada
(C) busca binária
(D) busca por interpolação

Questão 26

Observe a figura abaixo. 

 
E 

I 

R 

L A G 
 

B 

Considerando as informações acima, assinale a opção 
correta a respeito de inserção e eliminação de nós em 
uma árvore binária.

(A) O desenho está incorreto, pois a raiz da árvore deveria 
ser a menor letra, ou seja, o nó que contém a letra A.

(B) A inserção de um nó contendo a letra C dar-se-á abaixo 
do nó que contém a letra A.

(C) Eliminando-se o nó que contém a letra R, o nó que 
contém a letra L passará a ser um nó folha.

(D) Não é permitido eliminar o nó que contém a letra I, 
pois não se trata de um nó folha.

Questão 27

Com base nos métodos gráficos utilizados em Java, 
relacione a primeira coluna à segunda.

I – drawRect()
II – fillRoundRect()
III – drawOval()
IV – fillArc()
V – clearRect()
VI – drawLine()

(   ) Desenha uma elipse ou círculo, por exemplo, na cor 
corrente.

(   ) Desenha uma linha entre dois pontos.
(   ) Desenha um retângulo arredondado sólido.
(   ) Desenha um retângulo sólido na cor corrente do 

background.
(   ) Desenha um retângulo com uma linha na cor 

corrente.
(   ) Desenha um arco preenchido, parte de uma oval 

sólida, na cor corrente.

A seqüência correta é:

(A) IV, VI, V, II, I, III.
(B) III, IV, II, V, VI, I.
(C) II, VI, IV, V, I, III.
(D) III, VI, II, V, I, IV.

Questão 28

A interface entre o sistema operacional e os programas 
de usuário é definida pelo conjunto de instruções 
estendidas que o sistema operacional proporciona. 
essas instruções são conhecidas como chamadas de 
sistema. Assinale a opção que nÃO apresenta um tipo de 
chamada de sistema.

(A) chamadas de sistema para gerenciamento de 
processos

(B) chamadas de sistema para sinalização
(C) chamadas de sistema para divergências de 

fundamentos
(D) chamadas de sistema para gerenciamento de 

arquivos

Questão 29

Quando mais de um processo é executável, o sistema 
operacional deve decidir qual executar primeiro. essa 
tomada de decisão é feita pelo agendador, também 
chamado de escalonador. Considerando os critérios que 
devem constituir um algoritmo de agendamento, julgue 
os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, 
em seguida, assinale a opção correta.

I – Parcialidade – assegura que cada processo receba sua 
justa parte da CPU.

II – Eficiência – mantém a CPU ocupada 100% do tempo.
III – Tempo de resposta – minimiza o tempo de resposta 

para usuários interativos.
IV – Turnaround – aumenta o tempo que os usuários de 

lote devem esperar pela saída.
V – Throughput – maximiza o número de tarefas 

processadas por hora.

A seqüência correta é:

(A) F, V, V, F, V.
(B) F, F, V, V, F.
(C) V, F, F, V, F.
(D) F, V, F, F, V.
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Questão 30

Leia o enunciado abaixo e, em seguida, assinale a opção 
que completa corretamente as lacunas.

 O tamanho combinado do programa, dos 
dados e da pilha pode exceder a quantidade de 
_____________________ disponível. Uma forma de 
gerenciamento de memória para solucionar este caso é a 
utilização de _____________________, assim, o sistema 
operacional mantém as partes do programa atualmente em 
uso na memória principal e o restante em __________.

(A) memória virtual / registradores / disco
(B) memória física / memória virtual / registradores
(C) memória virtual / páginas de memória / barramentos
(D) memória física / memória virtual / disco

Questão 31

engenharia de software é uma área do conhecimento 
voltada para a especificação, o desenvolvimento e a 
manutenção de sistemas de software. São princípios da 
engenharia de software:

(A) atualização, abstração, decomposição, generalização e 
flexibilização.

(B) formalidade, abstração, decomposição, generalização 
e flexibilização.

(C) formalidade, flexibilização, decomposição, redundância 
e generalização.

(D) abstração, decomposição, generalização, restrição e 
flexibilização.

Questão 32

O ciclo de vida de software clássico em que as diferentes 
etapas de desenvolvimento seguem uma seqüência em 
que uma tarefa somente poderá ter início quando a 
anterior estiver concluída é chamado de:

(A) espiral.
(B) iterativo.
(C) cascata.
(D) prototipação.

Questão 33

No decorrer da análise de sistemas, diversas dificuldades 
surgem, e o analista deverá estar sempre atento para 
evitá-las ou, ao menos, amenizar seus impactos no 
projeto. Assinale a opção que nÃO representa um 
problema encontrado durante a análise de sistemas.

(A) usuários satisfeitos
(B) alterações nas especificações no decorrer do projeto
(C) sistemas utilizados não têm confiabilidade
(D) pressão dos usuários

Questão 34

Um objeto é uma instância de uma classe, ou seja, uma 
classe descreve um grupo de objetos com as mesmas 
propriedades. Com base nesse conceito, relacione a 
primeira coluna (classes) à segunda (objetos).

I – medicamento
II – exame
III – especialidade
IV – instituição

(   ) Dramin B6
(   ) Hospital Santa Lúcia
(   ) Hemograma
(   ) Clínica Pediátrica 0 a 18
(   ) Cardiologia
(   ) Novalgina
(   ) Endocrinologia

A seqüência correta é:

(A) II, I, II, IV, I, IV, II.
(B) I, IV, II, IV, III, I, III.
(C) III, IV, II, II, II, I, III.
(D) I, IV, II, IV, III, I, II.

Questão 35

Leia o enunciado abaixo e, em seguida, assinale a opção 
que completa corretamente as lacunas.

 O conceito de ________________ está diretamente 
associado ao de _______________, uma vez que o 
primeiro trabalha com a redeclaração de _______________ 
previamente herdados por uma classe (os quais, embora 
semelhantes, diferem de alguma forma da implementação 
utilizada na _______________________).

(A) herança / especialização / estereótipos / tupla
(B) polimorfismo / classe / atributos / super-classe
(C) herança / classe / atributos / tupla
(D) polimorfismo / herança / métodos / super-classe

Questão 36

Considerando alguns conceitos de análise orientada a 
objetos, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou 
Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.

I – Para a reutilização de atributos e operações em 
classes gerais por classes mais específicas é usada a 
herança.

II – <<entity>>, <<boundary>> e <<control>> são 
exemplos de estereótipo.

III – Operação é a menor unidade que em si possui 
significância própria e interrelacionada com o conceito 
lógico da classe a qual pertence.

IV – Pacotes são porções principais resultantes da 
subdivisão em limites de coesão lógica funcional.

V – Um ator representa somente as pessoas que interagem 
com o sistema.

A seqüência correta é:

(A) V, V, F, V, F.
(B) F, F, V, F, V.
(C) F, V, F, V, F.
(D) V, F, V, F, V.
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Questão 37

Ao se utilizar a modelagem de dados com a técnica de 
entidades e relacionamentos, são obtidos resultados e 
esquemas puramente conceituais sobre a essência de um 
sistema, ou melhor, sobre o negócio para o qual está se 
desenvolvendo um projeto. Considerando os principais 
conceitos utilizados na modelagem de dados, relacione 
a primeira coluna à segunda.

I – entidade
II – atributo
III – relacionamento
IV – cardinalidade

(   ) Representa o número de ocorrências de uma entidade 
com relação a outra entidade.

(   ) Objeto que existe no mundo real com uma identificação 
distinta e com significado próprio.

(   ) Fato ou acontecimento que liga dois objetos existentes 
no mundo real.

(   ) Propriedades e características de um objeto do mundo 
real.

A seqüência correta é:

(A) III, I, II, IV.
(B) I, IV, II, III.
(C) IV, I, III, II.
(D) III, IV, I, II.

Questão 38

em um modelo de entidades e relacionamentos, o 
relacionamento ternário consiste naquele

(A) que ocorre entre duas ou mais entidades.
(B) em que todas as entidade são opcionais.
(C) em que todas as entidades envolvidas ocorrem 

simultaneamente.
(D) em que não é representada a cardinalidade.

_________________________________________________

As tabelas abaixo contêm dados hipotéticos. Considere 
essas informações para responder às questões de 39 a 42.

TABeLA_meDICO

ID_MEDICO NOME_MEDICO CRM_MEDICO CPF_MEDICO

1 Rogério Macedo 1305

2 Roberto Caldas 2808 143.643.455-63

3 Gabrielle Rodrigues 0802

4 Valdemir Gonçalves 2808 722.596.385-62

5 Helder Nascimento 1210

TABeLA_COnSULTA

ID_CONSULTA ID_MEDICO ID_PACIENTE DT_CONSULTA HR_CONSULTA

1 2 4 04/01/2008 14:00

2 4 1 04/01/2008 15:00

3 3 3 04/01/2008 16:00

4 2 4 07/01/2008 15:00

5 5 5 07/01/2008 16:00

6 1 4 07/01/2008 17:00

7 3 2 08/01/2008 14:00

8 4 3 08/01/2008 16:00

9 2 2 08/01/2008 18:00

TABeLA_PACIenTe

ID_PACIENTE PRONTUARIO NOME_PACIENTE CPF_PACIENTE

1 001/2006 Elson de Queiroz 704.439.830-89

2 007/2008 Dayanne dos Anjos 023.151.447-60

3 015/2007 Marcello Andrade 560.273.427-90

4 003/2007 Marcos Vinícios Souza 685.118.065-04

5 029/2008 Alexandre Furtado 413.461.153-97

Questão 39

Com base na análise do conteúdo das tabelas acima, 
assinale a opção correta.

(A) Por ser um documento importante, os atributos 
CPF_MEDICO e CPF_PACIENTE são de preenchimento 
obrigatório.

(B) O relacionamento entre as tabelas TABELA_MEDICO e 
TABELA_CONSULTA é de um para muitos.

(C) Todas as consultas de determinado paciente são 
realizadas sempre pelo mesmo médico.

(D) O relacionamento entre as tabelas TABELA_PACIENTE 
e TABELA_CONSULTA é de muitos para muitos.

Questão 40

Considere a seguinte query.

SELECT PRONTUARIO FROM TABELA_PACIENTE WHERE 
ID_PACIENTE IN (SELECT ID_PACIENTE FROM TABELA_
CONSULTA WHERE ID_MEDICO = (SELECT ID_MEDICO 
FROM TABELA_MEDICO WHERE NOME_MEDICO = ‘Roberto 
Caldas’));

Assinale a opção que corresponde ao resultado dessa 
consulta.

(A) Não haverá retorno, pois a query possui erro de 
sintaxe.

(B) 007/2008
 015/2007
(C) 007/2008
(D) 007/2008
 003/2007

Questão 41

Leia o comando SQL a seguir e, em seguida, assinale a 
opção que completa corretamente as lacunas abaixo de 
forma que o resultado obtido na consulta seja: 2808.

SELECT ______________ FROM TABELA_MEDICO A, 
TABELA_CONSULTA B, TABELA_PACIENTE C WHERE
A.ID_MEDICO = ________________ AND 
________________ = C.ID_PACIENTE AND C.PRONTUARIO 
_________ ‘%2006’;

(A) CRM_MEDICO / B.ID_MEDICO / B.ID_PACIENTE / 
LIKE

(B) * / B.ID_MEDICO / B.ID_PACIENTE / LIKE
(C) CRM_MEDICO / B.ID_PACIENTE / B.ID_MEDICO / 

LIKE
(D) CRM_MEDICO / B.ID_MEDICO / B.ID_PACIENTE / =

Questão 42

no que diz respeito a comandos SQL, assinale a opção 
correta.

(A) A consulta SELECT * FROM TABELA_PACIENTE WHERE 
PRONTUARIO LIKE ‘%2007’; irá retornar 3 registros.

(B) A consulta SELECT COUNT(*) FROM TABELA_MEDICO 
WHERE CPF_MEDICO IS NOT NULL; irá retornar o 
valor 2.

(C) A consulta SELECT * FROM TABELA_MEDICO WHERE 
CRM_MEDICO = 0802; irá retornar somente o valor 
Gabrielle Rodrigues.

(D) A consulta SELECT * FROM TABELA_CONSULTA WHERE 
DT_CONSULTA IS NULL; não poderá ser executada, 
acusando erro de sintaxe uma vez que o campo DT_
CONSULTA não pode ser nulo.
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Questão 43

Leia o enunciado abaixo e, em seguida, assinale a opção 
que completa corretamente as lacunas.

 _____________ é um recurso de programação em 
SQL no qual um _____________ fica associado a uma 
tabela e executa implicitamente uma função, podendo 
ser definida para disparar _________ ou ____________ 
determinada operação ser realizada na tupla.

(A) Procedure / atributo / inserções / deleções
(B) Trigger / insert / antes / durante
(C) Trigger / gatilho / antes / após
(D) Function / código / interna / externamente

Questão 44

A respeito das topologias de rede, julgue os itens abaixo 
como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, 
assinale a opção correta.

I  – As redes em estrela possuem, por exemplo, um hub 
como ponto central.

II  – Na topologia de barramento, um PC é ligado ao outro 
usando vários segmentos de cabos.

III – Redes Token Ring utilizam uma topologia lógica de 
anel.

IV – Em uma rede em barramento, os dados são 
transmitidos para todos os PCs conectados, mas 
apenas o destinatário correto lê os pacotes.

A seqüência correta é:

(A) V, F, F, V.
(B) F, F, V, F.
(C) F, V, F, F.
(D) V, V, V, V.

Questão 45

em relação a hubs e switches, assinale a opção 
InCORReTA.

(A) Um hub apenas retransmite tudo o que recebe para 
todos os micros conectados a ele.

(B) Utilizando-se hubs ou switches, não são permitidas 
redes onde são misturadas placas 10/10 e 10/100.

(C) Os switches fecham canais exclusivos de comunicação 
entre o micro que está enviando dados e o que está 
recebendo.

(D) Um switch permite que vários pares de micros troquem 
dados entre si ao mesmo tempo.

Questão 46

Leia o enunciado abaixo e, em seguida, assinale a opção 
que completa corretamente as lacunas.

 Como forma de prover um meio para a transmissão 
de dados, existem basicamente 3 tipos diferentes de 
cabos de rede: os cabos ________________, que são 
os mais comuns; os cabos ________________, usados 
principalmente em links de longa distância; e os cabos 
____________, utilizados em redes mais antigas.

(A) de par trançado / de fibra óptica / coaxiais
(B) de par trançado / de grande porte / coaxiais
(C) coaxiais / de fibra óptica / de par trançado
(D) de par trançado / de grande porte / intermitentes

Questão 47

Para se chegar nas sete camadas do modelo OSI, foram 
aplicados alguns princípios. Assinale a opção que nÃO 
representa um desses princípios.

(A) Uma camada deve ser criada onde houver necessidade 
de outro grau de abstração.

(B) Cada camada deve executar uma função bem 
definida.

(C) A função de cada camada deve ser escolhida tendo 
em vista a definição de protocolos padronizados 
internacionalmente.

(D) Os limites de cada camada devem ser escolhidos para 
aumentar o fluxo de informações transportadas entre 
as interfaces.

Questão 48

A ilustração a seguir representa as camadas do modelo 
de referência OSI.

I

II

III

IV

V

VI

camada física

De acordo com o nome de cada camada referida acima, 
relacione os números apresentados na figura com a 
coluna abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

 
(   ) camada de rede
(   ) camada de sessão
(   ) camada de aplicação
(   ) camada de enlace de dados
(   ) camada de apresentação
(   ) camada de transporte

A seqüência correta é:

(A) II, V, III, VI, I, IV.
(B) V, III, I, VI, II, IV.
(C) VI, I, III, IV, II, V.
(D) V, III, II, VI, I, IV.
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Questão 49

Leia o enunciado abaixo e, em seguida, assinale a opção 
que completa corretamente as lacunas.

 No modelo de referência OSI, a camada ____________ 
trata da transmissão de ________ brutos por meio de um 
canal de comunicação. Já a principal tarefa da camada de 
______________________ é transformar um canal de 
transmissão bruta de dados em uma linha que pareça livre 
dos erros de transmissão não detectados na camada de 
____________.

(A) física / dados / apresentação / aplicação
(B) de sessão / sinais / transporte / rede
(C) física / bits / enlace de dados / rede
(D) de rede / bits / enlace de dados / sessão

Questão 50

Assinale a opção que resume a função básica da camada 
de transporte do modelo OSI.

(A) Aceitar dados, dividi-los em unidades menores em caso 
de necessidade e passá-los para a camada seguinte.

(B) Controlar a operação de sub-rede.
(C) Transformar um canal de transmissão bruta em dados 

livres de erros.
(D) Permitir que usuários de diferentes máquinas 

estabeleçam sessões entre eles.


