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Prova I – Língua Portuguesa  
20 questões

TEXTO 1

AS PROFISSÕES DO FUTURO
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(...)
Se nunca foi fácil conquistar as condições básicas para ser cidadão, com emprego, renda, saúde e 

lazer, o desafio torna-se ainda maior ao incluir o acesso ao conhecimento como uma das condições 
fundamentais para o exercício da cidadania. Mas (...) sem uma ampla mobilização que afinal coloque a 
radicalização da cidadania em primeiro lugar, a busca de conhecimento e emprego pode dar em nada. 

(...)
As manchetes de jornais e revistas consagraram a divisão entre 'velha' e 'nova' economia. Mas a 

distinção  tende  a  desaparecer:  simplesmente  a  nova  economia  penetra  todos  os  setores  da  velha 
economia.  Agricultura  é coisa  antiga? As plantações do futuro terão sementes  e  chips de controle. 
Fabricar panos ou toalhas é coisa de tecelão, trabalhador manual? O setor têxtil modernizou-se e hoje 
exibe os mais sofisticados sistemas de design gráfico e automação industrial. O zelador do prédio era 
uma pessoa que no máximo consertava um cano ou cuidava dos faxineiros? Os prédios inteligentes 
exigem zeladores que mais parecem administradores de empresas ou prefeitos. Enquanto isso, surgem 
novas  profissões:  coordenadores  de  projetos,  gerentes  de  terceirização,  programadores  visuais 
multimídia, administradores de comunidades virtuais, engenheiros de redes. 

Essa economia que está surgindo, totalmente nova ou renovando o que já existe, funciona com base 
em  redes  de  conhecimento.  Portanto,  transformar-se  num  elo  de  uma  cadeia  de  transmissão  de 
conhecimento é a melhor forma de ficar próximo a um bom emprego.  (...)  Não basta já ter algum 
diploma  pendurado  na  parede.  Há  quem diga  que  os  diplomas  deveriam ser  dados  com prazo  de 
validade, como leite e outros produtos perecíveis. Para competir no mercado de trabalho, não basta ter 
uma  competência,  é  preciso  ser  competitivo,  ou  seja,  estar  disposto  a  reformular  e  atualizar 
continuamente  conhecimentos,  habilidades  e  atitudes.  O trabalhador  do  futuro,  seja  qual  for  a  sua 
especialidade ou setor, precisa estar habituado à gestão do próprio conhecimento. E desde os primórdios 
da humanidade é evidente que sabedoria e conhecimento só se atualizam quando proliferam as relações 
entre pessoas que ensinam, debatem, experimentam, pesquisam e dialogam. 

(...)
O paradoxo dramático da nossa época, tão exigente em competição e competências, é que nem as 

escolas estão preparadas para esse novo sistema nem as empresas conseguem resolver suas carências de 
mão-de-obra especializada. Enquanto isso, o desemprego aumenta. Antigamente era o agricultor que ia 
para a cidade ou o estivador que perdia o posto no porto. Agora são os trabalhadores de 'colarinho 
branco', que estavam aparentemente seguros em escritórios e burocracias, os que perdem seus postos 
para  robôs,  softwares,  agentes  virtuais  e  sistemas  automatizados  de  administração  de  empresas  e 
organizações. 

Um olhar mais atento identifica que o desemprego tende a ser mais alto nas populações desprovidas 
de  acesso  a  conhecimento,  informação,  educação.  Nas  populações  com  grau  mais  elevado  de 
escolaridade, as opções de emprego continuam se multiplicando, e as empresas só se queixam de falta 
de mão-de-obra especializada. Ou seja, há nas empresas uma procura por trabalhadores que as escolas 
estão sendo incapazes de oferecer.

Conclusão: quanto melhores forem as condições de vida e a distribuição de renda no país, ou seja, 
quanto  melhores  forem  as  condições  de  acesso  ao  conhecimento,  mais  gente  terá  acesso  às 
oportunidades da nova economia do conhecimento, centrada na inovação, na expansão de redes e na 
ampliação da cidadania. 

SCHWARTZ, Gilson. As profissões do futuro. São Paulo: Editora Publifolha. Disponível em:
http://www1.folha.uol.com.br/folha/publifolha/ult10037u351846.shtml
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01. Segundo o texto 1, é correto afirmar que:
A) é impossível, na economia atual, a prática da cidadania.
B) a velha economia era propícia ao exercício da cidadania ideal.
C) a nova economia é contrária a atividades passadas, como a agricultura.
D) é indispensável a expansão da cidadania para a democratização do conhecimento. 
E) o controle do Estado, em algumas atividades econômicas, elimina as desigualdades.

02. “As profissões do futuro” dizem respeito àquelas que:
A) conciliam competências e espírito competitivo.
B) emergem como novas profissões na moderna economia.
C) se submetem à automação independente da ação humana.
D) excluem as ciências sociais e humanas em favor das tecnológicas.
E) consagram os colarinhos brancos como detentores do saber tecnológico.

03. A “radicalização da cidadania” (linha 04) a que alude o autor pressupõe:
A) o equilíbrio entre os aspectos positivos da velha e da nova economia.
B) o retorno à distinção entre o paradigma da velha e o da nova economia.
C) a abertura do mercado para os que não tiveram acesso ao conhecimento.
D) o regresso ao humanismo, que suprime a competição em favor da competência.
E) a conjunção entre melhor padrão de vida para as pessoas e acesso ao conhecimento.

04. O paradoxo de nossa época é considerado dramático, porque:
A) a tecnologia tende a substituir o homem.
B) há problemas insolúveis na nova economia.
C) há conflitos entre a oferta e a procura de mão-de-obra.
D) as tensões do mercado prenunciam uma grave crise econômica.
E) inexiste especialização para novas profissões da atual economia.

05. Segundo o texto, a automação ameaça de fato:
A) os engenheiros de rede.
B) os coordenadores de projeto.
C) os trabalhadores da indústria têxtil.
D) os trabalhadores de ‘colarinho branco’.
E) os administradores de comunidades virtuais.

06. A expressão “ou seja” (linha 37) indica, no contexto:
A) aproximação entre ideias.
B) incoerência entre ideias.
C) atenuação de ideias.
D) supressão de ideias.
E) mudança de ideias.

07. O texto “As Profissões do Futuro” é, predominantemente, de natureza:
A) descritiva, porque opõe a velha à nova economia.
B) argumentativa, porque advoga as qualidades do trabalhador do futuro.
C) expositiva, porque é neutro quanto às virtudes e defeitos da velha economia.
D) descritiva, devido à riqueza de adjetivos e advérbios de modo, conforme parágrafo 4º.
E) narrativa, historiando a atualização do conhecimento desde os primórdios da humanidade.
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08. Assinale a alternativa em cuja frase o autor provê uma informação como fato partilhado pelo leitor, sem 
necessidade de justificativa.
A) “Nas  populações  com grau  mais  elevado de  escolaridade,  as  opções  de  emprego  continuam se 

multiplicando, e as empresas só se queixam de falta de mão-de-obra especializada” (linhas 33-35).
B) “Portanto, transformar-se num elo de uma cadeia de transmissão de conhecimento é a melhor forma 

de ficar próximo a um bom emprego” (linhas 16-17).
C) “...é evidente que sabedoria e conhecimento só se atualizam quando proliferam as relações entre 

pessoas que ensinam, debatem, experimentam, pesquisam e dialogam” (linhas 23-24).
D) “Para competir no mercado de trabalho, não basta ter uma competência, é preciso ser competitivo, ou 

seja, estar disposto a reformular e atualizar continuamente conhecimentos, habilidades e atitudes” 
(linhas 19-21).

E) “Ou seja, há nas empresas uma procura por trabalhadores que as escolas estão sendo incapazes de 
oferecer” (linhas 35-36).

09. O conectivo da frase “Enquanto isso, o desemprego aumenta” (linha 27) exprime:
A) oposição.
B) concessão.
C) conclusão.
D) explicação.
E) proporcionalidade.

10. Assinale a alternativa em que o número de fonemas é maior que o número de letras.
A) nunca (linha 01).
B) pessoas (linha 24).
C) próximo (linha 17).
D) paradoxo (linha 25).
E) trabalhador (linha 21).

11. Uma consoante palatal nasal é representada no dígrafo da palavra:
A) “portanto”
B) “colarinho”.
C) “manchete”.
D) “profissões”.
E) “trabalhador”.

12. Assinale a alternativa em que há uma correta relação entre a palavra e seu processo de formação.
A) ensinam (linha 24): prefixação. 
B) seguros (linha 29): derivação regressiva. 
C) mão-de-obra (linha 35): composição.
D) incapazes (linha 36): sufixação.
E) expansão (linha 39): parassíntese.

13. Assinale a alternativa em que o sufixo altera a classificação morfológica da palavra primitiva.
A) “cidadania”(linha 03). 
B) “faxineiros” (linha 11).
C) “engenheiros” (linha 14).
D) “atitudes” (linha 21).
E) “habilidades” (linha 21). 

14. Assinale a alternativa em que a associação entre a palavra e sua classificação morfológica está correta.
A) “nada” (linha 04) – advérbio de negação.
B) “que” (linha 23) – pronome relativo.
C) “Portanto” (linha 16) – conjunção explicativa.
D) “desde” (linha 22) – conjunção temporal
E) “mais” (linha 38) – pronome indefinido. 
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15. Assinale a alternativa em que a função sintática do pronome relativo é a mesma do seu antecedente.
A) “Mas (...) sem uma ampla mobilização que afinal coloque a radicalização da economia em primeiro 

lugar...” (linhas 03-04).
B) “O zelador do prédio era uma pessoa que no máximo consertava um cano ou cuidava dos faxineiros” 

(linhas 10-11).
C) “Os  prédios  inteligentes  exigem  zeladores  que  mais  parecem  administradores  de  empresas  ou 

prefeitos” (linhas 11-12).
D) “Essa economia que está surgindo (...) funciona com base em redes de conhecimento (linhas 15-16).
E) “... há nas empresas uma procura por trabalhadores que as escolas estão sendo incapazes de oferecer” 

(linhas 35-36). 

TEXTO 2
NÃO HÁ VAGAS
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O preço do feijão
não cabe no poema. O preço
do arroz
não cabe no poema.
Não cabem no poema o gás
a luz o telefone
a sonegação
do leite
da carne
do açúcar
do pão.

O funcionário público
não cabe no poema
com seu salário de fome
sua vida fechada
em arquivos.
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30

Como não cabe no poema
o operário
que esmerila seu dia de aço
e carvão
nas oficinas escuras

─ porque o poema, senhores,
está fechado: "não há vagas"
Só cabe no poema
o homem sem estômago
a mulher de nuvens
a fruta sem preço

 O poema, senhores,
 não fede
 nem cheira.

GULLAR, Ferreira. Toda Poesia. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1980. p. 224 .

16.  Com os versos “O funcionário público/não cabe no poema/com seu salário de fome/sua vida fechada/em 
arquivos” (versos 12-16), o poeta:
A) condena o funcionalismo público pela má distribuição de renda.
B) recusa o funcionário público em geral como matéria de poesia.
C) rejeita o funcionário público cujos altos salários contrastam com a fome do povo.
D) mostra admiração pelo funcionalismo público, embora não queira cantá-lo em versos. 
E) critica o funcionalismo público pela ausência de transparência nos atos administrativos.

17. Com o trecho grifado em “O poema, senhores,/não fede /nem cheira (versos 28-30), o poeta:
A) ressalta o caráter irrelevante da poesia frente às necessidades humanas.
B) mostra que dá pouca importância à forma como se faz um poema.
C) contrapõe o caráter abstrato do poema à realidade cotidiana.
D) exalta a neutralidade na composição e leitura dos poemas.
E) critica a alienação política e social dos poetas brasileiros.

18. O termo grifado em “Como não cabe no poema...” (verso 17) é:
A) conjunção comparativa e relaciona duas estrofes.
B) conjunção integrante, porque une as duas estrofes.
C) conjunção consecutiva, relacionando o verso 16 ao 17.
D) pronome relativo, porque liga o verso 16 à estrofe seguinte.
E) preposição e instaura conformidade entre os versos 12 e 18.
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19. Assinale a alternativa que avalia corretamente a concordância do verbo caber nos versos abaixo.

I. “Não cabem no poema o gás/a luz o telefone/a sonegação...” (versos 05-07).
II. “... não cabe no poema/o operário/que esmerila seu dia de aço” (versos 17-19). 
III. “Só cabe no poema/o homem sem estômago/a mulher de nuvens/a fruta sem preço” (versos 24-27).

A) No item II, a concordância se justifica pela posposição do sujeito.
B) A forma singular no item III é facultativa devido à posição do sujeito.
C) O singular dos itens II e III se justifica pelo fato de o sujeito ser simples.
D) O plural no item I é obrigatório devido ao fato de o sujeito ser composto.
E) No item I, o singular é gramaticalmente possível pela concordância com poema.

20. Assinale a alternativa em que o termo grifado é classificado como complemento nominal.
A) “sonegação do leite” (versos 07-08).
B) “mulher de nuvens” (verso 26).
C) “salário de fome” (verso 14).
D) “fruta sem preço” (verso 27).
E) “dia de aço” (verso 19).
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Prova II – Conhecimentos Específicos    
30 questões

21. O Modelo Entidade-Relacionamento é uma ferramenta de modelagem:
A) de negócio.
B) física de processos.
C) lógica de programa.  
D) conceitual de dados. 
E) conceitual de processos.

22. No Modelo Entidade-Relacionamento que representa a situação onde um agente de trânsito aplica uma 
multa num veículo, com as entidades representadas por retângulos e os relacionamentos por losangos, 
pode-se afirmar que:
A) a data da multa é um atributo de relacionamento e deve ficar ligado a um losango.
B) o valor da multa é um atributo de relacionamento e deve ficar num retângulo.
C) a placa do veículo é um atributo de entidade e deve ficar num losango.
D) o local da infração é um atributo de entidade e deve ficar num retângulo. 
E) o número de pontos da multa é um atributo de relacionamento e deve ficar num retângulo.

23. A cada viagem realizada,  cada funcionário da empresa  EMP preenche um relatório de  despesas.  O 
gerente  do  funcionário  que  viajou  analisa  o  relatório  e  aprova  ou  rejeita  o  relatório.  Assinale  a 
alternativa correta acerca do modelo de dados referente a este enunciado.
A) Há mais de um relacionamento m : n
B) Há somente dois relacionamentos 1 : n
C) Há apenas um relacionamento m : n e outro 1 : n
D) Há dois relacionamentos 1 : n e um m : n
E) Há três relacionamentos 1 : n

24. Levando-se em conta que um mesmo cargo pode ser ocupado por um funcionário mais de uma vez, a tabela 
CargosDoFuncionario (codigoCargo, codigoFuncionario, dataIniNoCargo, dataFimNoCargo) deve ter 
como chave primária apenas:
A) os três primeiros atributos.
B) os dois primeiros atributos.
C) os dois últimos atributos.
D) o primeiro atributo.
E) o segundo atributo. 

25. Assinale  a  alternativa  correta  acerca  do  mapeamento  do  Modelo  Entidade-Relacionamento  para  o 
Modelo Relacional.
A) A implementação de um auto-relacionamento 1 : n resultará sempre em duas tabelas.
B) A implementação de um auto-relacionamento m : n será feita sempre com três tabelas.
C) A implementação de um relacionamento 1 : m : n é feita com três tabelas.
D) A implementação de um relacionamento m : n : p pode ser feita com três tabelas.  
E) A implementação de um relacionamento 1 : 1 pode ser feita com uma ou duas tabelas. 

26. Assinale a alternativa correta a respeito das relações num banco de dados relacional normalizado.
A) As relações devem estar no mínimo na primeira forma normal.
B) As relações devem estar no mínimo na segunda forma normal.
C) As relações devem estar no mínimo na terceira forma normal.
D) As relações devem estar no mínimo na quarta forma normal.
E) As relações devem estar no mínimo na quinta forma normal.
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27. Assinale a alternativa correta acerca do modelo relacional.
A) A implementação dos relacionamentos é feita via ponteiros.
B) Os valores de uma chave estrangeira de uma tabela devem ser únicos. 
C) A integridade relacional é a mais importante restrição de integridade deste modelo.
D) A implementação dos relacionamentos é feita via associação entre pares de colunas.  
E) A chave primária de uma tabela não pode ser toda NULL mas alguns atributos que a compõem 

podem ter valor NULL.

28. Assinale a alternativa com o valor que, preenchendo a lacuna, torna verdadeira a sentença “Dos tipos de 
tabela previstos pelo MySQL, apenas _____ assegura(m) a atomicidade das transações”. 
A) 1
B) 2
C) 3 
D) 4 
E) 5

29. A respeito do uso da linguagem SQL no SQL Server pode-se afirmar que:
A) permite exibir as n primeiras linhas de uma tabela que satisfazem a uma dada condição.
B) não é permitido acessar o catálogo usando a linguagem SQL.
C) não permite criar mais de um índice UNIQUE numa tabela.
D) não permite a criação de índice clusterizado.
E) permite a criação de índice INVERTED. 

30. No sistema de banco de dados PostgreSQL, o controle de concorrência entre transações é chamado de controle 
de concorrência multi-versão. Sobre esta estratégia de controle de concorrência é correto afirmar que:
A) transações devem obter o bloqueio de um item de dado, tanto no modo de leitura quanto no modo de 

escrita, antes de acessá-lo.
B) cada vez que uma transação acessa um item de dado no modo de leitura, ela cria uma nova versão deste 

item a fim de aumentar a concorrência entre as outras transações que fazem acesso ao mesmo item de dado.
C) os itens de dados têm várias versões no banco de dados a fim de recuperar um valor anterior em caso 

de falha transacional.
D) um timestamp gravado ao final de uma transação determina a ordem de acesso aos itens de dados 

tanto no modo de leitura como no modo de escrita para as transações subsequentes.
E) uma transação não precisa esperar pelo bloqueio de um item de dado antes de acessá-lo no modo de 

leitura.

31. Considerando a relação Turma (cod_turma, matricula_aluno, disciplina, media), assinale o comando 
SQL que exibe a média da turma em cada disciplina.

A) select cod_turma, disciplina, avg(media) from Turma group by cod_turma, disciplina 
B) select cod_turma, disciplina, media from Turma group by cod_turma, disciplina
C) select  cod_turma, disciplina, media from Turma group by cod_turma
D) select cod_turma, disciplina, avg(media) from Turma
E) select cod_turma, disciplina, media from Turma

32. Assinale a opção correta referente ao modelo TCP/IP:
A) FTP e SMTP são protocolos da camada de transporte do modelo TCP/IP
B) TCP e UDP são protocolos da camada Internet do modelo TCP/IP
C) O protocolo IP faz parte da camada de transporte do modelo TCP/IP
D) O protocolo HTTP é usado na camada de aplicação do modelo TCP/IP
E) O protocolo UDP da camada de transporte tem mecanismos de correção de erro  

33. Sobre a máscara de sub-rede, quando se usa TCP/IP, é correto afirmar que:
A) 0.0.0.255 é a máscara para a classe A
B) 255.255.0.0 é a máscara para a classe B
C) 0.255.255.255 é a máscara para a classe C
D) 255.0.0.0 é a máscara para a classe D
E) 255.255.255.0 é a máscara para a classe E
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34. Assinale a alternativa correta sobre a estratégia de segurança de sistemas por criptografia baseada em 
chaves públicas e simétricas.
A) Na técnica de chaves públicas são usadas quatro chaves, duas conhecidas dos interlocutores e duas 

conhecidas apenas de cada um deles. 
B) Na técnica de chaves simétricas, os interlocutores devem ambos manter chaves secretas diferentes.
C) Protocolos de segurança Internet, como o PGP e o IPSec, usam ciframento em blocos.
D) A maioria das técnicas de chaves simétricas usa o algoritmo RSA de criptografia.
E) Os padrões DES e AES são padrões de ciframento por stream de dados.

35. Sobre interface na linguagem Java é correto afirmar que:
A) uma interface não tem variável de instância.
B) uma interface pode implementar apenas uma classe.
C) uma interface pode implementar mais de uma classe.
D) não há diferença entre uma interface e uma classe abstrata. 
E) herança múltipla existe na linguagem Java graças à existência de interfaces.

36. São estruturas básicas para a confecção de um programa próprio (uma entrada e uma saída conforme o 
teorema da estrutura):
A) sequência, desvio e concorrência.
B) alternativa e repetição.
C) sequência, recursão e repetição. 
D) desvio e alternativa.
E) sequência, alternativa e repetição.

37. Considerando a organização de arquivos convencionais é correto afirmar que:
A) arquivos seriais são melhor acessados aleatoriamente.
B) arquivos randômicos são melhor acessados serialmente.
C) arquivos seriais permitem tanto acessos seriais quanto aleatórios. 
D) o endereço do registro num arquivo randômico depende do valor da chave do registro.
E) para acessar o centésimo registro num arquivo randômico é necessário acessar antes os noventa e 

nove registros anteriores. 

38. Sobre desenvolvimento de sistemas e de aplicações é correto afirmar que:
A) Uma  grande  vantagem  do  processo  cascata  de  desenvolvimento  de  sistemas  é  antecipar  a 

descoberta de erros.
B) Uma  vantagem  dos  processos  de  desenvolvimento  iterativo  /  incremental  é  atrasar  muito  a 

liberação de código funcionando.
C) Nos processos de desenvolvimento iterativo / incremental os testes são feitos somente após a análise, 

o projeto e a codificação de todo o sistema estarem concluídos.  
D) No desenvolvimento de um sistema usando o processo cascata os testes de sistema são realizados 

muito cedo.
E) No processo iterativo / incremental é adotado o método cascata em cada iteração. 

39. O comando DELETE FUNCIONARIO.DATANASC  FROM  FUNCIONARIO  
A) apresenta erro de sintaxe.
B) apaga todas as linhas da tabela FUNCIONARIO.
C) elimina a tabela FUNCIONARIO do banco de dados.
D) elimina a coluna DATANASC da tabela FUNCIONARIO.
E) torna NULL os valores da coluna DATANASC de todas as linhas da tabela FUNCIONARIO.

40.  Sobre a classe de código de retorno HTTP fornecido pelo servidor em resposta a uma requisição, é 
correto afirmar que:
A) 2XX significa requisição não atendida.
B) 1XX significa requisição atendida.
C) 4XX requisição bem sucedida.
D) 3XX erro de requisição.
E) 5XX erro de servidor.
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41. Considere o trecho HTML abaixo:
<OL  START=5 TYPE=A>
<LI> Item 1
<LI> Item 2
<LI> Item 3
</OL>

Um navegador WEB exibirá o trecho na forma mostrada na alternativa:
A) E. Item 1
     F. Item 2
     G. Item 3

B) A. Item 1
     B. Item 2
     C. Item 3

C) 5. Item 1
     6. Item 2
     7. Item 3

D) 1. Item 1
     2. Item 2
     3. Item 3

E) E) Item 1
     F) Item 2
     G) Item 3

42.  Assinale a alternativa cujos valores, ao preencher as lacunas, torna a sentença abaixo verdadeira “O 
comando ______________ do Linux _______________ processo 2135.”
A) kill -CONT 2135 reinicia a execução do
B) kill -DEAD 2135 mata o
C) clock 2135 exibe o tempo gasto pelo
D) sleep 2135 suspende a execução do
E) wait 2135 interrompe a execução do

43. Sobre o uso de Serviços de Terminal (Terminal Services) do Windows, é correto afirmar que:
A) é possível administrar o servidor remotamente usando Serviços de Terminal (Conexão de Área de 

Trabalho Remota).
B) só é possível executar aplicações no servidor a partir de estação com IP da rede interna.
C) o processamento de aplicações é feito parte no servidor e parte na estação. 
D) não é possível instalar aplicativos remotamente usando Terminal Services.
E) pode haver várias sessões compartilhando uma única conexão.

44. Assinale a alternativa correta acerca do processamento de uma requisição PHP:
A) Requisição é recebida pelo servidor, código é compilado e executado, resposta enviada ao browser.
B) Requisição é recebida pelo servidor, é gerado código intermediário, este código é compilado e a 

resposta é enviada ao browser.
C) Requisição é recebida pelo servidor, código é compilado e resposta  é enviada ao browser.
D) Requisição é recebida pelo servidor, código PHP que atende à requisição é localizado e interpretado 

e a resposta é enviada ao browser.
E) Requisição é recebida pelo servidor, código PHP que atende à requisição é localizado e compilado e 

a resposta é enviada ao browser.

45. Assinale a alternativa que mostra o comando MySQL correto para listar todas as tabelas do banco de 
dados corrente.
A) select * from tables
B) select all tables
C) show tables 
D) ls tables
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E) ls tables.*
46. Considere a variável $s no PHP com o valor “123abc”. Assinale a alternativa correta para atribuir a uma 

variável inteira $i o valor numérico dessa variável, i.e. o valor 123.
A) $i = $s + 0;
B) $i = printf(“%d”,$s);
C) $i = stoi($s);
D) $i = stoi(strcat($s,0,3));
E) $i = stoi(strcat($s,1,3));

47. A fim de diminuir o nível de thrashing durante a execução de um processo, um sistema operacional pode:
A) certificar-se do desejo do usuário toda vez que ele quiser apagar um arquivo.
B) não esvaziar as pastas de arquivos temporários do usuário até que o processo termine.
C) esvaziar o buffer de saída de todos os dispositivos utilizados pelo processo antes de fechá-los.
D) alocar  mais  páginas  ao  processo  até  que  seu  conjunto  de  trabalho  corrente  esteja  na  memória 

principal. 
E) não retirar da memória principal as páginas do processo enquanto seus bits de referência R estiverem 

desligados.

48. Assinale a alternativa que contém somente programas que executam estritamente em modo kernel:
A) compilador Pascal, editor de texto e microprograma.
B) gerenciador de processos, navegador e microprogramas.
C) editor de texto, controlador do clock e editor de imagens. 
D) interpretador de comandos, escalonador de processos e navegador. 
E) gerenciador de memória, controlador do clock e escalonador de processos. 

49. A seguir, estão três maneiras diferentes de se particionar um disco de 80GB em apenas quatro partições a 
fim de ser possível o dual boot tanto pelo sistema operacional Windows como por uma distribuição Linux.

Partição Tamanho Sistema de arquivos Ponto de montagem
/dev/sda1 10 GB ntfs /mnt/windows

P 40 GB Q /home

/dev/sda3 R swap S

/dev/sdb2 T Q U

Assinale a alternativa que mostra valores corretos para as posições P, Q, R e U da tabela.
A) P = /dev/sda2; Q = ext3; R = ¼  GB; U = /usr
B) P = /dev/sdb1; Q = JFS; R = ½ GB; U = /
C) P = /dev/sda2; Q = ext2000; R = ¼ GB; U = /usr
D) P = B:; Q = ext2000; R = 25 GB; U = /
E) P = D:; Q = reiserFS; R = ¼ GB; U = /var

50. Um cracker invadiu um sistema Linux sem, contudo, apagar todos seus traços do sistema. Uma análise 
do arquivo .bash_history mostrou todos os seus passos enquanto durou a invasão. Assinale a alternativa 
abaixo que contém os comandos executados pelo invasor que podem ter causado maiores danos ao sistema.
A) touch -t 200908151234 /var/log/Xorg.0.log; cp /bin/ps /tmp

B) ftp 200.1.2.3; gunzip netstat.gz; chmod +x n*; mv netstat /bin

C) ftp 200.1.2.3; gzip -d tcpd.gz; chmod +x t*; mv tcpd /bin

D) touch -t 200908151234 /sbin/inetd; killall -HUP /sbin/inetd

E) ftp  200.1.2.3;  gunzip  pt99.gz;  chmod  +x  p*;  fgrep  -v  kill  pt99  >> 
/sbin/pt99 
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