
UFAC - 2010 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE NÍVEIS 

SUPERIOR E MÉDIO - EDITAL PRODGEP Nº 001/2010 
 

CADERNO DE PROVAS PARA TÉCNICO EM TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO 

27 de junho de 2010 
 

PROVAS Números das 
Questões 

LÍNGUA PORTUGUESA 1 a 10 

MATEMÁTICA 11 a 20 

C
o
n
h
ec
im

en
to
s 
 

G
er
ai
s 

LÍNGUA INGLESA 21 a 30 

C
o
n
h
ec
im

en
to
s 

E
sp
ec
íf
ic
os
 

TÓPICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 a 60 

 
 

INSTRUÇÕES 
 
1 - Verifique se seu caderno de provas está completo e se seu nome e o número de seu documento de 

identidade estão corretos no Cartão-Resposta. 
2 - Observe no Cartão-Resposta as instruções sobre a marcação das respostas (assinale apenas uma 

resposta para cada questão). 
3 - Tenha cuidado com o Cartão-Resposta. Ele não pode ser dobrado, amassado ou manchado. Seu 

Cartão-Resposta é oficial; não há Cartão-Resposta rascunho. 
4 - Estas provas são individuais. É vedado o uso de calculadora e de qualquer comunicação ou troca de 

material entre os presentes. Não é permitida, também, consulta a material bibliográfico, cadernos 
ou anotações de qualquer espécie. 

5 - Quando terminar, entregue o Cartão-Resposta (assinado) a um dos Fiscais da sala e não se 
esqueça de assinar a Lista de Presença. 

6 - Só terá direito a levar o caderno de provas o candidato que permanecer em sala até o fim do tempo 
estipulado para a realização das provas.  

7 - Você terá 4 (quatro) horas para responder às questões deste Caderno de Provas. Decorrido esse 
prazo, o Cartão-Resposta será recolhido de todos os candidatos.  

8 - Horário de realização das provas: 8 às 12 horas.  
 
 
 

Ministério de Estado 
da Educação - MEC 

Pró-Reitoria de 
Desenvolvimento e Gestão de 

Pessoas - PRODGEP 



 

 

2 

Rascunho 



 

 

3

CADERNO DE PROVAS PARA O CARGO DE TÉCNICO DE TECNOL OGIA DA INFORMAÇÃO 
CONHECIMENTOS GERAIS 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Romeno voa de Viena a Londres em fuselagem de avião e sobrevive 
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Um jovem romeno de 20 anos conseguiu viajar de Viena a Londres na fuselagem de 
um avião do governo dos Emirados Árabes Unidos (EAU), com temperaturas de até 41 graus 
abaixo de zero, informou nesta quarta-feira a rede de televisão austríaca ORF. Peter 
Kleemann, porta-voz do Aeroporto Internacional de Viena, confirmou que uma investigação 
sobre o caso foi aberta.  

Segundo a ORF, o homem relatou à polícia londrina que só queria "procurar 
trabalho", por isso passou por baixo de uma cerca do aeroporto e ficou escondido à espera de 
uma oportunidade para subir em qualquer aeronave. Dessa forma, ele conseguiu se esconder 
na fuselagem do avião do primeiro-ministro dos EAU, que chegou a Viena sem passageiros e 
estava parado em um local afastado da pista.  

No último domingo (6), o avião decolou rumo a Londres, sem passageiros comerciais 
a bordo.  

Após a aterrissagem no aeroporto de Heathrow, o homem caiu da fuselagem. 
Analistas afirmam que ele teve sorte, porque conseguiu sobreviver às baixas temperaturas no 
voo de mais de duas horas, embora tenha apresentado sinais de congelamento. 

O caso gerou um debate sobre a segurança do aeroporto vienense, e especialmente 
sobre a vigilância da aérea, rodeada por 22 quilômetros de cercas.  

O diretor da polícia de Schwechat, Leo Lauber, ressaltou que "as normas de 
segurança são severas", com 1.200 funcionários do aeroporto e da polícia, mas que é 
praticamente impossível garantir segurança 100% em uma área tão grande. 

 
(Transcrito do jornal Folha de S. Paulo, 9.6.2010) 

 
1. “Segundo a ORF, o homem relatou à polícia londrina que só queria ‘procurar trabalho’”  
(linhas 6 e 7). O termo destacado é uma: 
 
a) Oração principal 
b) Oração subordinada adverbial causal 
c) Oração subordinada substantiva objetiva direta 
d) Oração subordinada substantiva completiva nominal 
e) Oração coordenada sindética explicativa 
 
2. Assinale a alternativa em que a frase contém metonímia: 
 
a) Já chamei a atenção desse rapaz duzentas vezes só hoje de manhã 
b) Na verdade, trata-se de um autêntico usurpador do alheio 
c) A lua beijava a face do lago adormecido 
d) Marta e a irmã menor leem Clarice Lispector por pura afinidade 
e) Esqueceram de colocar pelo menos um dente de alho na comida 
 
3. Quatro alternativas a seguir apresentam erro de divisão silábica. A única correta é: 
 
a) Abs-o-lu-to - psi-co-lo-gi-a - en-tre-te-ni-men-to - abs-cis-sa - a-ter-ri-sar  
b) Ab-so-lu-to - psi-co-lo-gi-a - en-tre-te-ni-men-to - abs-cis-sa - a-ter-ris-sar 
c) Ju-iz - ju-í-za - lep-tos-pi-ro-se - he-li-cóp-te-ro - obs-tru-i-reis - des-o-be-de-cer 
d) Ju-iz - juí-za - lep-tos-pi-ro-se - he-li-cóp-te-ro - obs-tru-i-reis - de-so-be-de-cer 
e) Ju-iz - ju-í-za - lep-tos-pi-ro-se - he-li-có-pte-ro - obs-tru-i-reis - de-so-be-de-cer 
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4. Assinale a sequência em que todas as palavras estão grafadas corretamente: 
 
a) Reveses - ascensão - paralisação - abscesso - contra-ataque 
b) Revés - ascensão - paralisação - abcesso - contra-ataque 
c) Reveses - ascensão - paralisação - abscesso - contraataque 
d) Revezes - ascensão - paralisação - abscesso - contra-ataque 
e) Revés - ascenção - paralização - abscesso - contra-ataque 
 
5. A conclusão a que se chega, infelizmente, é esta: quem é ____ acha que não faz ____ fazer o 
____ 
 
a) mau - mal - mau                           b) mau - mal - mal 
c) mal - mau - mau                               d) mau - mau – mau                                 e) mal - mau - mal 
 
6. Em qual das alternativas abaixo o verbo “descrer” está conjugado no pretérito imperfeito do 
modo indicativo? 
 
a) descri - descreste - descreu - descremos - descrestes - descreram 
b) descrerei - descrerás - descrerá - descreremos - descrereis - descrerão 
c) descria - descrias - descria - descríamos - descríeis - descriam 
d) descreia - descreias - descreia - descreiamos - descreiais - descreiam 
e) descrera - descreras - descrera - descrêramos - descrêreis - descreram 
 
7. A concordância verbal está correta na alternativa: 
 
a) Passaram-se quase uma década do novo milênio 
b) Ambos os assuntos vem merecendo cuidadosa análise 
c) Nenhum dos concorrentes convocados compareceram ao debate 
d) Têm início nesta noite as solenidades de abertura da feira de artes 
e) Vai começar os debates entre os candidatos a diretor do colégio 
 
8. Acerca da pontuação das sentenças a seguir: 
 
I. Hélio, Graça e Rodrigo, por causa da crise, decidiram viajar de ônibus 
II. Hélio, Graça e Rodrigo, por causa da crise decidiram viajar de ônibus 
III. Por causa da crise, Hélio, Graça e Rodrigo, decidiram viajar de ônibus 
IV. Por causa da crise, Hélio, Graça e Rodrigo decidiram viajar de ônibus 
V. Por causa da crise, Hélio, Graça e Rodrigo decidiram, viajar de ônibus  
 
a) Todas as alternativas estão corretas 
b) Apenas a alternativa I está correta 
c) Apenas a alternativa IV está correta 
d) Apenas as alternativas I e IV estão corretas 
e) Nenhuma das alternativas está correta 
 
9. Em qual das alternativas existe uma palavra que não pertence à classe dos verbos? 
 
a) Condensar - disputar - saudar - simular - suplantar 
b) Depreciar - dispensar - salutar - acampar - rotular 
c) Mensurar - relegar - penalizar - dissimular - mitigar 
d) Desbotar - remediar - polemizar - alegar - renegar 
e) Enclausurar - noivar - apedrejar - depredar - incriminar 
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10. Em todas as alternativas seguintes há preposição, exceto em uma: 
 
a) Cântico - não - pôr - por - dor 
b) Claro - vir - ajuda - em - sim  
c) Valor - valer - realmente - realeza - sem 
d) Elas - com - umas - agora - ninguém 
e) Porém - alegre - alegria - cem - uma 
 
 

PROVA DE MATEMÁTICA 
 

11. Dadas as dízimas 0,444..., 0,3555... e 0,12555... Sejam 
y

x
, 

b

a
 e 

e

d
 as respectivas frações 

geratrizes. Então  
y

x
 + 10×

b

a
  + 100×

e

d
 é igual a: 

 

a)  
9

146
            b)  

9

150
         c)  

9

149
         d)  

9

148
                 e)  

9

147
 

 
12. O piloto Felipe Massa abasteceu o tanque do seu carro com 120 litros de combustível e 

gastou durante a corrida 
5

4
 do tanque. Então, sobraram: 

a) 95 litros    
b) 96 litros         
c) 97 litros           
d) 24 litros                
e) 25 litros 
 
13. Um automóvel percorre em 6 horas um trecho de estrada plana e reta, com velocidade de 90 
Km/h. Em quanto tempo este mesmo automóvel irá percorrer o mesmo trecho, agora com 
velocidade constante de 100 Km/h? 
 
a) 5,4 horas            
b) 5,6 horas         
c) 5,3 horas              
d) 5,2 horas        
e) 5,5 horas 
 
14 – Para o pagamento de um aparelho de DVD, foi concedido um desconto de R$ 60,00 
referente a 8% do preço original. O novo preço do aparelho de DVD fica no valor de: 
 
a) 750,00  b) 751,00  c) 749,00  d) 690,00          e)  691,00 
 

15.  Sejam as matrizes 

















=
101

150

321

A  e  

















=
112

031

301

B . Então  (det A – det B)  é igual a: 

 
a) –4   b)  +4    c)  –5   d) +6      e)  +12 
 



 

 

6 

16.  Seja 1x  a solução da equação exponencial 
32

1
4 3 =−x  e 2x  a solução da equação 3 93 =x . 

Então ( 1x × 2x )+( 1x + 2x ) é igual a: 
 

a)  
3

1
   b)  

3

2
   c)  

3

4
   d)  

2

3
        e)  

3

7
 

 
 
17. Um triângulo equilátero possui os três ângulos internos iguais a 60°. A altura desse triângulo 
de lado 8 cm é igual a: 
 

a) 33 cm           

b) 35 cm        

c) 34 cm   

d) 32 cm            

e) 37 cm 
 

18. Seja 
35

20

35

10

−
+

+
=M . Após a sua racionalização, M  ficará igual a: 

 

a) 315515 +           

b) 3852 +           

c) 32510 +           

d) 31555 +         

e) 35515 +  
 
19.  Seja a Progressão Aritmética (–2, 3, 8,  ... , 4.498). A quantidade de elementos dessa PA é: 
 
a) 904       
b) 903           
c) 902                         
d) 900                  
e) 901 
 
20. Um capital de R$ 540,00 é aplicado à taxa de juros simples de 4% ao mês. O valor do 
montante após 5 meses é: 
 
a) 647      
b) 648                
c) 649                   
d) 650        
e) 651 
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PROVA DE LÍNGUA INGLESA 
 
 

Para as questões de números 21 a 24, assinale a alternativa correta de acordo com o texto 
TCODevelopment: 
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21. Com respeito aos produtos com o rótulo TCO’03 Displays, é afirmado no texto que: 
 
 
I. Suas características configuram um produto de alto desempenho focado no conforto do usuário 
em primeiro lugar, sem minimizar impactos no meio ambiente. 
II. Suas características de desempenho resultam da observação de exigências das mais rigorosas 
sobre qualidade e meio ambiente na fabricação e teste. 
III. Suas características de desempenho resultam da alta qualidade proporcionada pelas peças 
fabricadas pela TCO’03. 
 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
 
a) Somente a afirmação I está correta. 
b) Somente a afirmação II está correta. 
c) Apenas as afirmações I e II estão corretas. 
d) Apenas as afirmações II e III estão corretas. 
e) Todas as afirmações estão corretas. 
 
 
22. Sobre o consumo de energia dos produtos com rótulo TCO’03 Displays, é correto afirmar 
que: 
 
 
a) é o mesmo em uso e em modo de espera 
b) afeta os campos eletromagnéticos 
c) é alto, mas não afeta o meio ambiente 
d) se beneficia do modo econômico 
e) é responsável pelo alto desempenho do produto 
 
 
23. Os requisitos incluídos no rótulo foram desenvolvidos pelo grupo TCO em cooperação com: 
 
 
a) cientistas, peritos, usuários e fabricantes 
b) cientistas, hackers espertos, usuários e fabricantes 
c) cientistas, peritos, hackers espertos e fabricantes 
d) cientistas, peritos, usuários, fabricantes, amigos 
e) cientistas, hackers espertos, usuários, fabricantes, amigos 
 
 
24. Para satisfazer os parâmetros ergonômicos do rótulo TCO’03 Displays, é obrigatório 
observar os seguintes requisitos: 
 
 
a) luminosidade, contraste, resolução, cor estável e rendição de imagem 
b) iluminação, contraste, resolução, rendição de cor e imagem instável 
c) iluminação, contraste, resolução, rendição de cor e estabilidade de imagem 
d) luminância, contraste, resolução, reflexo, cores brilhantes e imagem estável 
e) luminância, contraste, resolução, refletância, rendição de cor e estabilidade de imagem 
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As questões de números 25 a 28 referem-se ao texto abaixo. Assinale a alternativa  
 
 

 
 
25.  Para conectar a unidade referida no texto a um computador, serão necessários os seguintes 
passos nesta ordem: 
 
a) ligar o computador; pressionar a tecla PARAR da unidade; inserir o cabo USB na unidade; 
inserir o cabo USB no computador 
b) ligar o computador; pressionar a tecla PARAR da unidade; inserir o cabo USB no 
computador; inserir o cabo USB na unidade 
c) inserir o cabo USB na unidade; inserir o cabo USB no computador; ligar o computador; 
pressionar a tecla PARAR da unidade 
d) pressionar a tecla PARAR da unidade; inserir o cabo USB no computador; inserir o cabo USB 
na unidade; ligar o computador 
e) pressionar a tecla PARAR da unidade; inserir o cabo USB na unidade; inserir o cabo USB no 
computador; ligar o computador 
 
26. No processo de conexão da unidade ao computador, você pode, além do cabo fornecido, 
usar: 
 
a) um cabo USB diferente, mas compatível com o fornecido 
b) um cabo USB adaptado sem desvios 
c) um cabo USB adaptado com núcleo de ferrita 
d) um cabo axial adaptado com núcleo de ferrita 
e) nenhum outro tipo de cabo 
 
27. Quando o computador reconhece a unidade conectada, aparece o seguinte indicador: 
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a) “PC”  na tela do computador 
b) “PC”   na tela da unidade 
c) “PAS”  na tela da unidade e do computador 
d)  “PC”  na tela da unidade  e do computador 
e) “PAS”  na tela da unidade 
 
28. Para que página o leitor é dirigido para  obter detalhamentos da situação em que o 
computador não reconhece a unidade por falta de bateria? 
 
a) página 24               b) página 31              c) página 21              d) página 33              e) nenhuma 
 
Assinale a alternativa correta de acordo com os dados do gráfico abaixo.  
 
29. O assunto tratado pelo gráfico é: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) o número de crianças por mulher 
b) a porcentagem de mulheres que fazem uso de método contraceptivo 
c) a eficácia dos contraceptivos no controle de natalidade  
d) as menores famílias do mundo na África e America Latina 
e) a redução da taxa de fertilidade na China 
 
30. A linha horizontal do gráfico representa 
 
a) a porcentagem de casais que fazem uso de método contraceptivo 
b) a porcentagem de casais que não usam nenhum método contraceptivo  
c) o número de crianças por mulheres casadas 
d) o número de países com a taxa de fertilidade reduzida 
e) o número de países que controlam a natalidade 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
TÓPICOS EM TECNLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
31. O Kernel de um Sistema Operacional: 
 
a) é o método gráfico de controlar como o usuário interage com o computador. Ao invés de 
executar ações através de linha, o usuário desenvolve as tarefas desejadas usando um mouse para 
escolher entre um conjunto de opções apresentadas no monitor de vídeo. 
b) é uma tecnologia utilizada para fazer a  ponte  entre o browser e as aplicações de servidor. Os 
programas de servidor, denominados Kernel, são utilizados para desempenhar inúmeras tarefas, 
como por exemplo, processar os dados inseridos em formulários, mostrar banners publicitários e 
permitir o envio de email para amigos. 
c) representa a camada mais baixa de interface com o hardware, sendo responsável por gerenciar 
os recursos do sistema como um todo. Ele define as funções para operação com periféricos, 
sistema de arquivos e gerenciamento de memória. 
d) é uma interface para programadores que criam programas ou aplicativos que são executados 
em segundo plano na Web.  
e) é o programa mais elementar existente no computador para ser executado antes do POST. 
Com a configuração do Kernel, pode-se gerenciar todas as configurações de hardware do 
computador, como tamanho e tipo de disco rígido, tipo e quantidade de memória RAM, 
interrupções e acesso à memória, hora e data do relógio interno. 
 
32. CGA, EGA, VGA e SVGA são siglas que identificam adaptadores gráficos para: 
 
a) monitores de vídeos.                         b) impressoras laser.   
c) placas de redes.                                d) scanners.                        e) discos rígidos. 
 
33 - Para verificar a integridade dos discos (disquetes e HDs), é fornecido juntamente com o 
Windows o seguinte aplicativo: 
a) DiskDoctor             b) Regedit            c) Notepad              d) Scandisk                 e) ipconfig 
 
44 - O programa utilizado para editar imagens no Windows XP é o: 
 
a) Windows Media Player.      b) Paint   c) Wordpad       d) Mozila Firefox        e) Netscape 
 
35. As tecnologias de impressoras, em ordem crescente de custo, são: 
 
a) matricial, jato de tinta, laser. 
b) jato de tinta, matricial, laser. 
c) matricial, laser colorida, jato de tinta. 
d) laser colorida, jato de tinta, matricial. 
e) matricial, laser, jato de tinta colorida. 
 
36. No Windows 98 pode-se converter o sistema de arquivos de uma unidade de disco rígido de 
FAT16 para: 
 
a) FAT64  b) NTFS  c) FAT32           d) CDFS           e) FAT12
  
37. O dispositivo eletrônico que modula um sinal digital em uma onda analógica, pronta a ser 
transmitida pela linha telefônica, e que demodula o sinal analógico e o reconverte para o formato 
digital original é: 
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a) o modem  b) o HD  c) o USB          d) o Zip Disk            e) o Slot. 
 
38. No sistema de arquivos FAT-16, cada entrada da Tabela de Alocação de Arquivos tem 
tamanho 16 bits. A capacidade máxima de um HD (Hard Disk) que usa FAT-16 e blocos com 
capacidade para 2.048 Bytes é de: 
 
a) 128 MBytes. b) 68 MBytes.  c) 62 MBytes.       d) 68 MBytes.    e) 64 MBytes. 
 
39. Sejam K = 2FF16  e  L = 9AB16  números da base 16.  Então K + L é igual a:  
 
a) CBB16     b) CAA16                   c) AAC16                    d) ACA16                     d) CCA16 
 
40. Um computador IBM possui uma memória RAM com possibilidade de armazenar um 
máximo de 2.048 Gbits e as células de memória são todas de 8 bits. O tamanho dos endereços de 
memória e a quantidade máxima de células dessa memória são respectivamente: 
 
a) 16 bits e 128 GBytes                      b) 32 bits e 128 GBytes   
c) 38 bits e 256 GBytes                d)  30 bits e 256 GBytes               e) 128 bits e 256 GBytes  
 
41. O sistema operacional Linux é composto por três componentes principais. Um deles, o Shell, 
é: 
 
a) o núcleo do sistema operacional. É responsável pelas operações de baixo nível, tais como: 
gerenciamento de memória, suporte ao sistema de arquivos, periféricos e dispositivos de 
entrada/saída. 
b) o substituto do Kernel para as distribuições mais recentes do Linux. 
c) o responsável por incorporar novas funcionalidades ao sistema. É através dele que se torna 
possível a implementação de serviços necessários ao sistema, divididos em aplicações do sistema 
e aplicações do usuário. 
d) o responsável pelo gerenciamento dos processos em execução pelo Sistema Operacional. 
e) o elo entre o usuário e o sistema, funcionando como intérprete entre o dois. Ele traduz os 
comandos digitados pelo usuário para a linguagem usada pelo Kernel e vice-versa. Sem o Shell a 
interação entre usuário e o Kernel seria bastante complexa. 
 
42. Um programa fonte escrito em uma linguagem de alto nível é convertido em um programa-
objeto através do mecanismo de: 
 
a) averiguação  b) identificação c) depuração          d) execução          e) compilação 
 
43. O comando de repetição de uma linguagem de programação de alto nível tem como 
finalidade de implementar: 
 
a) macros            b) arquivos em lote              c) recursão             d) laços ou loops     e) boot  
 
44. Quando se afirma que um microprocessador é de 32 bits, isto significa que: 
 
a) o tamanho da palavra manipulada pelo microprocessador é de 32 bits. 
b) os dados são armazenados na memória em blocos de 32 bits, denominados bytes. 
c) o seu clock (relógio) deve oscilar numa freqüência de 32 MHz. 
d) a sua memória cache é de 32 MBytes. 
e) a sua memória RAM é de 32 GBytes. 
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45. O microprocessador produzido pela INTEL utilizado nos microcomputadores de 32 bits foi 
o: 
 
a) 8086  b) 80486  c) 8088     d) 80286               e) 8085 
 
46. Assinale Vou F. Sobre memória de semicondutores, podemos afirmar: 
 
(    )  a memória DRAM é não-volatil. 
(    )  a memória PROM é gravada uma única vez. 
(    )  a memória SRAM é volátil 
(    )  a memória EEPROM é apagada por impulsos elétricos. 
(    )  a memória EPROM é apagada por raios ultravioletas. 
 
A seqüência correta de cima para baixo é: 
 
a) V, F, V, F, F        b) F, V, V, F, F        c) F, F, V, F, V       d) F, V, V, F, F        e) F, V, V, V, V 
 
47. Observe as afirmativas abaixo e assinale, a seguir, a alternativa correta: 
 
I.  As escalas de integração de um circuito integrado são: SSI, MSI, LSI e VLSI. 
II. Uma Double word é composta por 16 bits. 
III. 32 KBytes é equivalente a 32.000 Bytes. 
IV. Os registradores de um processador são memórias do tipo volátil. 
V. O ALTAIR foi o primeiro microcomputador, construído pela IBM nos anos 70.  
 
a) Somente I está correta. 
b) Somente I e IV estão corretas. 
c) Todas as afirmativas estão corretas. 
d) Somente III e IV estão corretas. 
e) Somente IV e V estão corretas. 
48. Existem vários equipamentos que possibilitam a conexão de computadores em redes. Porém, 
existem diferenças entre esses dispositivos. Existe um aparelho em que os dados vindos do 
computador de origem somente são repassados ao computador de destino. Isso porque os eles 
criam uma espécie de canal de comunicação exclusiva entre a origem e o destino. Dessa forma, a 
rede não fica "presa" a um único computador no envio de informações. Isso aumenta o 
desempenho da rede já que a comunicação está sempre disponível, exceto quando dois ou mais 
computadores tentam enviar dados simultaneamente à mesma máquina. Essa característica 
também diminui a ocorrência de erros (colisões de pacotes, por exemplo). É possível ter várias 
portas em um mesmo equipamento e a quantidade varia. Esse equipamento de conexão é o(a): 
 
a) Switch  b) HUB            c) Modem  d) US           e) Repetidor 
 
49.  No Sistema Operacional Windows, o comando que informa a rota usada para um destino em 
uma rede, enviando pacotes de eco de informações de controle especiais para o referido destino, 
é o: 
 
a) Net Computer     b)  Net Config      c) Tracert          d) Net User         e) Ipconfig 
 
50. Seja um vetor (chamado VET , com tamanho 4) com as seguintes características: 
 

7 4 1 2 
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 Seja também o seguinte algoritmo: 
Tan ← 4 

 Enquanto Tan > 1  do 
                     Bolha ←←←← 0 
                     Para J = 1 até Tan − 1  do 
                            Se VET( J ) > VET(  J+1 )   
   Aux          ← VET( J ) 
   VET( J )     ← VET( J + 1 ) 
   VET( J+1 ) ←←←← Aux 
                                           Bolha ← J 
                            Fim Se 
                     Fim Para 
        Tan ← 1 
              Fim Enquanto 
 
Após a execução do algoritmo acima descrito, a nova seqüência dos elementos desse vetor será:  
 
a) { 4, 1 , 2 , 7 }      b) { 7, 4 , 1 , 2 }      c) { 7 , 4 , 2 , 1 }     d) { 1 , 2 , 4 , 7 }     e) { 4 , 1 , 2 , 7 } 
 
51. Nos computadores pessoais da atualidade a memória que possui maior capacidade de 
armazenamento é:  
 
a) a memória cache.                     b) registradores. 
c) a memória RAM.                        d) o disco rígido (HD).                              e) a memória ROM. 
 
52. Um computador pessoal possui um microprocessador com registradores de tamanho 32 bits. 
O registrador de endereços tem 34 bits de tamanho, o barramento de dados com 64 bits e a 
memória principal é organizada em células de 8 bits (1 byte). Podemos configurá-lo com  2 
GBytes de memória RAM (memória instalada), por exemplo. Assim, esse microprocessador 
pode acessar diretamente uma memória com um máximo de:  
a) 32 GBytes.     b) 64 GBytes.     c) 2 GBytes.         d) 4 GBytes.     e) 16 
GBytes. 
 
53. Windows 95, MS-DOS, MS-Word e MS-Excel são classificados como: 
 
a)  peopleware. b) netware.       c)  selfware.          d)  software.       e) hardware. 
 
54. Seja um registrador de 20 bits. O maior número inteiro sem sinal que pode ser guardado 
nesse registrador é: 
 
a) 1.048.576           b) 1.048.575           c) 1.048.574          d) 1.048.573            e) 1.048.572 
 
55. Seja o número  8125  da base 8. A sua representação na base decimal é: 

 
a)  84   b)  85   c)  86   d)  87        e)  88 
 
56. Um navegador, também conhecido pelos termos ingleses web browser ou simplesmente 
browser, é um programa de computador que habilita seus usuários a interagirem com 
documentos virtuais da Internet, também conhecidos como páginas da web, que podem ser 
escritas em linguagens como JAVA , ASP e PHP. O aplicativo utilizado para navegar por 
páginas da Internet é o: 
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a) Microsoft Office PowerPoint.         b) MS-Excel. 
c) Netscape.                                         d) Microsoft Office Outlook.                         e) MS-Access. 
 
57. Memória de acesso aleatório (do inglês Random Access Memory - RAM) é um tipo de 
memória que permite leitura e escrita. A memória principal dos computadores pessoais da 
atualidade, é formada por uma parte chamada DRAM (RAM dinâmic) e outra parte chamada 
SRAM (RAM Static). Não é uma característica da memória DRAM: 
 
a) usa a um capacitor para armazenar o bit. 
b) volátil. 
c) utiliza o silício na sua fabricação. 
d) não-volátil. 
e) precisa ser realimentada periodicamente. 
 
58.  Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 
a) O MS-DOS é um Sistema Operacional multiprogramado. 
b) O Sistema Operacional Windows XP foi desenvolvido para microcomputadores Apple. 
c) 2 Kbytes  é igual a 2.048 Bytes. 
d) No Windows Explorer é possível excluir uma pasta mesmo que ela não esteja vazia. 
e) Mozila Firefox é um editor de textos da Microsoft. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta, de cima para baixo. 
 
a) V – V – V – V – V                       b) F – F – V – V – V 
c) F – F – V – V – F                            d) V – V – V – V – F                            e) F – V – V – V – F 
 
59. A linguagem padrão, de âmbito internacional, utilizada na programação de sites para a Web, 
que possibilita que todas as ferramentas de navegação da Internet exibam o conteúdo do site, é 
conhecida como: 
a) SMTP.                    b) DNS.                   c) TCP/IP.                   d) HTML.                   e) DHCP. 
 
60. A Memória colocada entre a DRAM (RAM dinâmica) e o microprocessador, ou já 
incorporada aos microprocessadores, destinada a aumentar a taxa de transferência de dados entre 
a Memória Principal e o processador é a: 
 
a) Memória Virtual.                            b) Memória Secundária. 
c) Memória EPROM.                             d) Memória ROM.                               e) Memória Cache. 
 
 
 


