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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO,

RECURSOS HUMANOS E PREVIDÊNCIA

PROGRAMADOR

LEIA  ATENTAMENTE  AS  INSTRUÇÕES  ABAIXO.

01    - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com o enunciado das 40 questões das Provas Objetivas, sem repetição ou falha, assim
distribuídas:

b) um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02    - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO.
Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.

03    - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, preferivelmente a caneta
esferográfica de tinta na cor preta.

04    - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e
preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a caneta esferográfica de tinta  na cor preta, de forma
contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação
completamente, sem deixar claros.

Exemplo: A B C D E

05    - Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o  DOBRAR,  AMASSAR ou  MANCHAR.
O CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior e/ou inferior
- BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

06    - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só
uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais de uma
opção anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

07    - SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores,

headphones, telefones celulares, pagers ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o CARTÃO-RESPOSTA.

08    - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas
no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

09    - Quando terminar, entregue ao  fiscal  O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA e  ASSINE A LISTA DE PRESENÇA.

10    - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS.

11    - O candidato só poderá ausentar-se do recinto das provas após uma hora contada a partir do início das mesmas.
Para poder levar o Caderno de Questões, deverá permanecer até 30 (trinta) minutos antes do horário
estabelecido para o encerramento.
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LÍNGUA PORTUGUESA III

O bom exemplo da agroindústria do açaí

O bom exemplo vem de Codajás, a 240 quilôme-
tros de Manaus: produtores de açaí uniram-se em uma
cooperativa e instalaram uma fábrica com capacidade para
produzir 100 toneladas por mês de polpa pasteurizada.
Trata-se de um empreendimento forjado em estudo eco-
nômico especializado, com ampla possibilidade de obter
sucesso, e de tornar-se modelo de desenvolvimento sus-
tentado para outros municípios com vocação
agroindustrial. Vejamos: o consumo do produto no Brasil
cresce 14,28% por ano, enquanto a produção aumenta
7,96% por ano.

Consultores do setor atestam que, caso o consu-
mo continue nesse ritmo, os produtores brasileiros não
serão capazes de atender à demanda do próximo ano.
Pode-se afirmar, então, que Codajás foca num mercado
mais que promissor, pois a tendência de ampliação do
número de consumidores de novos sabores é mundial.
No Brasil, os subprodutos do açaí (sorvetes, sucos, balas
e doces) caíram no gosto popular de cidades como o Rio
de Janeiro e São Paulo. O principal fornecedor do produto,
atualmente, é o Estado do Pará, que produz 132,6 mil
tonelas por ano, enquanto o Amazonas contribui com
apenas 5 mil toneladas por ano, das quais 1,5 mil tonelada
sai dos açaizais de Codajás.

As vantagens comerciais são muitas, por isso, os
produtores não demoraram a convencer o Governo do Ama-
zonas e a Suframa a apoiá-los com financiamentos
diretos, estudos econômicos e infra-estrutura para que a
pasteurização do produto ocorresse no próprio município.

É preciso garantir, a partir de agora, o desenvolvi-
mento sustentado do projeto, que, além dos ganhos fi-
nanceiros, deve oferecer resultados ambientais e soci-
ais. A agroindústria do açaí de Codajás não servirá de
modelo caso os pequenos produtores e trabalhadores da
lavoura do açaí recebam pagamento injusto. Não só os
financiadores e apoiadores têm a responsabilidade de
fiscalizar o projeto, mas toda a sociedade, para que a
interiorização do capital no Amazonas distribua renda e
riqueza em vez de apenas explorar mão-de-obra barata e
danificar a natureza. O que todos esperam é que, com
planejamento adequado, o exemplo de Codajás se espa-
lhe pelos demais municípios do Amazonas, com a agre-
gação de valor à produção dos que cultivam cupuaçu,
banana, laranja, cacau, pupunha, camu-camu, buriti, man-
dioca, peixes e tantos outros produtos regionais.

A Crítica. 9 ago. 2004
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1
De acordo com o primeiro parágrafo do texto, o bom
exemplo é:
(A) uma fazenda de açaí a 240 quilômetros de Manaus.
(B) uma cidade onde existe uma cooperativa de produtores

de açaí.
(C) um empreendimento criado para servir de modelo de pro-

dução de açaí.
(D) a grande produção de polpa pasteurizada de açaí.
(E) a criação de uma cooperativa e uma fábrica que produz

toneladas de polpa de açaí.

2
Segundo o texto, o consumo de açaí no Brasil:
(A) cresce mais do que a sua produção.
(B) cresce mais do que o de outros produtos.
(C) é maior do que em outros países.
(D) só aumentou no Rio de Janeiro e em São Paulo.
(E) está concentrado no Pará e no Amazonas.

3
No texto, a oração “caso o consumo continue nesse ritmo,”
(l. 12-13) indica uma:
(A) certeza. (B) conclusão.
(C) conseqüência. (D) oposição.
(E) hipótese.

4
Os produtores de açaí convenceram o Governo do Amazonas
e a SUFRAMA (3o parágrafo do texto) a apoiá-los, com o
objetivo de:
(A) obter financiamentos diretos.
(B) conseguir estudos econômicos.
(C) desenvolver infra-estrutura.
(D) pasteurizar o açaí em Codajás.
(E) garantir o aumento da produção.

5
De que forma a sentença “A agroindústria do açaí de Codajás
não servirá de modelo caso os pequenos produtores e traba-
lhadores da lavoura do açaí recebam pagamento injusto.”
pode ser reescrita adequadamente?
(A) A agroindústria do açaí de Codajás só servirá de modelo

se os pequenos produtores e trabalhadores da lavoura
do açaí não receberem pagamento injusto.

(B) A agroindústria do açaí de Codajás não servirá de modelo
no caso de os pequenos produtores e trabalhadores da
lavoura do açaí receberem pagamento justo.

(C) A agroindústria do açaí de Codajás não servirá de modelo
ainda que os pequenos produtores e trabalhadores da
lavoura do açaí recebam pagamento injusto.

(D) A agroindústria do açaí de Codajás servirá de modelo
embora os pequenos produtores e trabalhadores da la-
voura do açaí recebam pagamento injusto.

(E) A agroindústria do açaí de Codajás servirá de modelo,
logo os pequenos produtores e trabalhadores da lavoura
do açaí receberão pagamento justo.
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6
Assinale a opção cuja palavra apresentada é um substantivo.
(A) Agroindustrial.
(B) Fatal.
(C) Espacial.
(D) Açaizal.
(E) Ambiental.

7
Indique a opção cujas palavras são grafadas com “ss”, como
em “possibilidade”.
(A) Con__iência  e  exce__ão.
(B) Compreen__ão  e  audiên__ ia.
(C) Profi__ional  e  pa__ageiro.
(D) Injusti__a  e  espa__oso.
(E) Esta__ão  e  amazonen__e.

8
Indique a opção em que o uso do pronome relativo é
INACEITÁVEL, segundo a norma culta.
(A) Todas as pessoas que, em Codajás, plantam açaí, obtêm

sucesso.
(B) Os agricultores, cujos os produtos não são açaí, querem

mudar.
(C) São bons os consultores, os quais deram assessoria à

plantação de açaí.
(D) Não sei a que se refere quando cita o projeto de Codajás,

no Amazonas.
(E) Foram feitos estudos sérios para a agricultura

amazonense, a qual deu certo.

9
A frase em que o pronome oblíquo NÃO está em posição
correta é:
(A) Vê-se que o consumo de açaí aumentou.
(B) Muito se comenta sobre a indústria nacional.
(C) Não se fazem mais sucos como antigamente.
(D) O jornalista que se expressa bem já é veterano.
(E) Se o senhor quiser, venderei-lhe meu carro.

10
O Dr. Fontes ____ muitos anos se dedica ____ pesquisar
doenças tropicais. Todas as manhãs ele vai ____ clínica para
dar consultas ____ pessoas de todo o estado.

As lacunas devem ser corretamente preenchidas com as
formas:

(A) há – à – à – a
(B) há – a – à – a
(C) à – à – na – a
(D) à – a – na – à
(E) a – a – à – à

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A figura abaixo apresenta uma visão parcial de uma
planilha do Excel 97 e deve ser utilizada para responder
as questões 11 e 12.

11
Se a célula C1 dessa planilha contiver a fórmula
=SE(A1^A2<=B1+B2;SOMA(A1:B2;B3);SOMA(A1:B3)),
então o valor da célula C1 será:
(A) 7
(B) 8
(C) 13
(D) 18
(E) 24

12
A célula B1 desta planilha contém a fórmula mostrada
na barra de fórmulas. Com a planilha nestas condições,
foi realizada a seguinte seqüência de ações:

1 – Clique sobre a célula B1;
2 – Clique na opção Copiar do menu Editar;
3 – Clique sobre a célula C2;
4 – Clique na opção Colar do menu Editar;

Após a execução das ações acima, o valor apresentado na
célula C2 é:
(A) 5
(B) 8
(C) 9
(D) 10
(E) 11

13
Em um módulo do Access 97, para atribuir-se o valor 10 a
uma caixa de texto denominada ValorTotal do formulário
Pedido, pode-se utilizar a chamada:
(A) Forms.Pedido->ValorTotal = “10”
(B) Forms!Pedido.ValorTotal = “10”
(C) Forms!Pedido->ValorTotal = “10”
(D) Forms->Pedido.ValorTotal = “10”
(E) Forms->Pedido!ValorTotal = “10”
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14
A figura abaixo apresenta os elementos utilizados em DFDs,
sendo que cada tipo de elemento está identificado por um
número.

Os elementos que podem ser utilizados para modelar
arquivos em fita magnética e que mostram o movimento de
informação de um ponto a outro do sistema estão
identificados, respectivamente, pelos números:
(A) 1 e 2
(B) 1 e 3
(C) 2 e 3
(D) 3 e 4
(E) 4 e 2

15
Na notação empregada em dicionários de dados, os
caracteres utilizados para representar que um campo é
opcional, são:
(A)
(B) / e /
(C) [ e ]
(D) ( e )
(E) { e }

16
Para um DFD em equilíbrio em relação à Especificação de
Processos, pode-se afirmar que cada Processo do DFD deve
estar associado a um(a):
(A) Especificação de Processos.
(B) Diagrama de Transição de Estados (DTE).
(C) DFD do nível imediatamente inferior.
(D) DFD do nível imediatamente inferior ou a uma

Especificação de Processos, mas não a ambos.
(E) DFD do nível imediatamente inferior e a um Fluxo de

Dados da Especificação de Processos.

17
A tag DTML <dtml-in> pode ser utilizada no Zope para:
(A) criar loops de contador.
(C) delimitar trechos de comentário.
(B) substituir dados variáveis por texto.
(D) retornar valores em métodos DTML.
(E) executar chamadas a métodos remotos.

1

2

2

2

3

4

4

*e*

18
Em um DER, como deve ser representado o atributo

TempoServiço da entidade Empregado se ele for um atributo

descritivo?

(A) TempoServiço

(B) 
TempoServiço

(C) 
TempoServiço

(D) 
TempoServiço

(E) 
TempoServiço

19
Para tratar exceções no Delphi 6.0, um programador está
utilizando uma instrução try combinada com except.
Entretanto, ao testar sua aplicação ele observou que algumas
exceções não estavam sendo capturadas pelo except. Para
estas exceções, o programador decidiu implementar um
bloco de código que envia um e-mail alertando sobre o
problema. Para que este bloco de código seja executado
somente se uma exceção gerada não for capturada pelo
except, o programador deve inserir o bloco de código dentro
de uma cláusula:
(A) catch.
(B) default.
(C) else.
(D) finally.
(E) on.

20
Assinale a opção que apresenta uma declaração correta para
o Delphi 5.0 de uma variável chamada “contador” que pode
assumir valores inteiros entre 0 e 65000:
(A) contador = Byte;
(B) contador : Word;
(C) Byte contador;
(D) Word contador;
(E) Word : contador;
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 Analise o algoritmo a seguir para
responder as questões 21 e 22.

Algoritmo

   declare X, Y, Z, R numérico
   leia X, Y, Z
   R ← 0
   se X < Y + Z e Y < X + Z e Z < X + Y
      então
         se X = Y e X = Z
           então R ← 1
           senão se X = Y ou X = Z ou Y = Z
                     então R ← 2
                     senão R ← 3
                  fim se
         fim se
      senão
         R ← 4
   fim se
   escreva R

fim algoritmo

21
Com base no algoritmo acima, e supondo que os valores
fornecidos para “X”, “Y” e “Z” na linha “leia X, Y, Z” sejam,
respectivamente, 3, 4 e 3, pode-se afirmar que o valor
da variável “R” na linha “escreva R” é:
(A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 3
(E) 4

22
A linha “se X = Y e X = Z” pode ser implementada em
Delphi 5.0 através do código:
(A) if (X = Y) and (X = Z)
(B) if (X = = Y) and (X = = Z)
(C) if (X = Y) and (X = Z)  then
(D) if (X = = Y) and (X = = Z) then
(E) if (X = = Y = = Z) then

23
O método da classe String do Python que retorna uma cópia
da string com os espaços iniciais e finais removidos é:
(A) endswith.
(B) strip.
(C) swapcase.
(D) trim.
(E) tell.

Analise o algoritmo a seguir implementado em
Java para responder as questões de no 24 a 26

public static int processar (int par)
{
   int J, I;
   J = 0;
   for (I = 1; I <= par; I++)
   {
      J = J + I + I;
   }
   J = J + par;
   return J;
}

24
Se o método processar receber como parâmetro o valor
7 ele irá retornar o valor:
(A) 24
(B) 35
(C) 48
(D) 63
(E) 80

25
A linha “for (I = 1; I <= par; I++)” pode ser implementada
em Delphi 6.0 através do código:
(A) for I = 1 to par
(B) for I := 1 downto par
(C) for I  = 1 to par do
(D) for I := 1 to par do
(E) for I = 1 downto par do

26
As chaves “{“ e “}” utilizadas para delimitar o código executado
pelo comando “for” correspondem, respectivamente, em
Delphi 6.0 a:
(A) [ e ]
(B) ( e )
(C) Início e Fim
(D) By e Next
(E) Begin e End

27
Assinale a opção que apresenta uma associação
INCORRETA entre um comando ou utilitário Linux e uma
função que pode ser executada com este comando ou
utilitário.
(A) at – alterar a permissão de arquivos.
(B) history – exibir a lista de comandos executados.
(C) man – obter ajuda online para comandos do Linux.
(D) ping – enviar uma solicitação de eco ICMP através

da rede.
(E) su – mudar a ID para outro usuário.
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28
Assinale a opção que apresenta uma função ou método
que não está disponível para um componente do tipo TTable
do Delphi 5.0.
(A) CommitUpdates.
(B) FindKey.
(C) GotoBookmark.
(D) LockTable.
(E) Prepare.

29
Um programador ao elaborar uma aplicação no Delphi 6.0
selecionou para trabalhar os datasets unidirecionais do
dbExpress. Para estes datasets, qual componente de
conexão abaixo o programador deverá utilizar?
(A) TADOConnection.
(B) TDatabase.
(C) TIBDatabase.
(D) TSQLConnection.
(E) TStoreproc.

30
Assinale a opção que apresenta um tipo de dados que NÃO
é um tipo de dados primitivo do Java.
(A) boolean.
(B) currency.
(C) double.
(D) long.
(E) short.

31
Qual é a palavra reservada do Java que um programador deve
utilizar na definição de um método para indicar que ele não
apresenta nenhum valor de retorno?
(A) extends.
(B) private.
(C) throw.
(D) void.
(E) write.

32
Um programador recebeu a tarefa de implementar dois
métodos em uma classe chamada Guia que pertence ao
pacote br.com.utils. O primeiro método, chamado
tratarPedido, deve ser acessível apenas dentro da classe
Guia e o segundo, chamado receberTroca, deve ser acessível
apenas na classe Guia, suas subclasses e outras classes
do pacote br.com.utils. Os métodos tratarPedido e
receberTroca devem ser definidos, respectivamente, como:
(A) private e protected.
(B) private e public.
(C) protected e private.
(D) protected e public.
(E) public e protected.

33
No Delphi, as unidades são utilizadas para armazenar
códigos fonte de aplicações, sendo compostas por diversas
partes. Assinale a opção que apresenta as três partes
que  uma unidade implementada no Delphi 6.0 deve,
obrigatoriamente, apresentar.
(A) interface, implementation e uma instrução unit.
(B) interface, initialization e finalization.
(C) implementation, initialization e interface.
(D) implementation, initialization e uma instrução unit.
(E) implementation, initialization e finalization.

34
A função interna eval do Python é utilizada para:
(A) executar uma expressão.
(B) ler uma linha da entrada padrão.
(C) retornar o valor hash de um objeto.
(D) filtrar os elementos de uma lista utilizando uma função.
(E) converter uma string para um número com ponto flutuante.

35
Para indicar que uma página deve utilizar uma folha de estilo
externa pode-se inserir na seção HEAD da página a tag
HTML:
(A) <DIV>
(B) <LINK>
(C) <MAP>
(D) <NOBR>
(E) <SELECT>

36
A tag HTML utilizada para criar uma quebra de linha é:
(A) <A>
(B) <I>
(C) <BR>
(D) <EM>
(E) <UL>

37
Para inserir Java Applets em páginas HTML utilizamos a tag
<APPLET>. O atributo da tag <APPLET> utilizado para
indicar a URL do applet é:
(A) ACTION (B) CODE
(C) REF (D) SRC
(E) TARGET

38
Em SQL-92, o comando utilizado para alterar o valor de um
atributo em uma tabela é:
(A) avg. (B) exist.
(C) fetch. (D) join.
(E) update.
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39
Sobre a linguagem SQL-92 são feitas as afirmativas:

I - Having é uma cláusula válida para ser utilizada em
consultas SQL;

II - Between e not like são dois operadores de comparação
utilizados em consultas SQL;

III - A operação de união entre dois comandos select pode
ser executada através do operador intersect.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I e II, apenas.
(E) I, II e III.

40
Em SQL-92, a inclusão de um registro em uma tabela
chamada Estado que apresenta um atributo char(2) chamado
ES, que armazena a sigla do estado, e um atributo
varchar(100) chamado DESC_ES, que armazena a
descrição do estado, pode ser realizada através do comando
(AM e AMAZONAS são exemplos de informações a serem
inseridas):
(A) i nse r t  i n to  es tado  (ES,  DESC_ES)  va lues

(“AM”,  “AMAZONAS”);
(B) insert values (“AM”, “AMAZONAS”) into estado

(ES, DESC_ES);
(C) in to  es tado  (ES,  DESC_ES)  inser t  va lues

(“AM”,  “AMAZONAS”);
(D) into estado (ES, DESC_ES) insert from values

(“AM”, “AMAZONAS”);
(E) insert from values (“AM”, “AMAZONAS”) into estado

(ES, DESC_ES);


