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CADERNO DE PROVAS PARA O CARGO DE ANALISTA DE TECNO LOGIA DA INFORMAÇÃO 
CONHECIMENTOS GERAIS 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Ensino superior e distante 
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Dados do Censo da Educação Superior de 2007 sugerem que o sistema de ensino de 
terceiro grau pode estar perto de alcançar um ponto de equilíbrio. Após vários anos em que a 
taxa de criação de novas instituições superiores beirava os 10% anuais, entre 2006 e 2007 ela 
foi de mero 0,5%, passando de 2.270 para 2.281 entidades. 

Saturação do mercado, porém, não significa que as necessidades do país estejam 
atendidas. Se o número de matrículas aumentou 8% no período, o de formandos cresceu em 
ritmo mais lento (3%). Diminui a proporção entre alunos ingressantes e concluintes, que era 
de 46% em 2006 e passou para 44% em 2007. 

Mais preocupante é a queda no número de diplomados em cursos de formação de 
professores para o ensino básico. Em 2007, formaram-se 70.507 docentes, 4,5% menos que 
em 2006. Algumas das maiores reduções envolvem profissionais para ensinar disciplinas 
obrigatórias, como letras (-10%), geografia (-9%) e química (-7%). 

Isso num país em que ao menos 300 mil professores carecem de qualificação 
apropriada para as aulas que ministram. Eis aí uma das principais deficiências da educação 
nacional. Ela só será sanada com o aprofundamento de uma política de revalorização da 
profissão, que começa por uma recomposição salarial mas não poderia esgotar-se nela. 

Dada a urgência de preparar mais e melhores professores, há que lançar mão de 
todos os meios - como o ensino a distância, que permite levar a qualificação aonde ela é mais 
necessária. A boa nova do censo é que essa modalidade conta já com 370 mil matriculados 
(7% do total), contra 207 mil no ano anterior. 

Falta agora criar as condições e os requisitos de qualidade para que esse potencial 
seja mobilizado na capacitação dos docentes de que o Brasil precisa. Caso contrário, resultará 
apenas em mais um canal de saturação. 

(Editorial do jornal Folha de S. Paulo, 4.2.2009) 
 
 
1. O texto trata da dificuldade que o sistema educacional brasileiro tem de formar profissionais 
com qualificação superior para atuar, sobretudo, no magistério. Entretanto, apresenta uma 
alternativa que pode contribuir para que se alcance o chamado “ponto de equilíbrio”. Qual seria 
esse recurso? 
 
a) Investimento na educação infantil 
b) Capacitação por meio do ensino a distância 
c) Destinação de mais verbas para a educação superior por parte da União 
d) Estímulo à pós-graduação 
e) Criação de mais escolas de ensino médio 
 
2. No período: “Falta agora criar as condições e os requisitos de qualidade para que esse 
potencial seja mobilizado na capacitação dos docentes de que o Brasil precisa” (linhas 21 e 22), 
o termo destacado é uma: 
 
a) Oração subordinada adverbial final 
b) Oração principal 
c) Oração subordinada substantiva subjetiva 
d) Oração subordinada substantiva completiva nominal 
e) Nenhuma das alternativas anteriores 
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3. Preencha corretamente as lacunas, observando a ordem: 
1 - A fraternidade entre os homens é ______________________ 
2 - É _______________________ a entrada de estranhos ao setor 
3 - A água gelada sempre é ______________________________ 
 
a) necessário - proibida - saborosa 
b) necessária - proibida - saboroso 
c) necessário - proibida - saboroso 
d) necessária - proibido - saboroso 
e) necessária - proibida - saborosa 
 
4. Apenas uma das alternativas abaixo apresenta erro de concordância verbal: 
 
a) Choveram críticas à administração do prefeito recém-empossado 
b) Choveu nos três últimos dias o equivalente a quase um mês 
c) Na verdade, causaram boa impressão o discurso dos jovens oradores 
d) Abandonaram o curso, além de Francisco, outros dois acadêmicos 
e) Necessita-se de pedreiros, carpinteiros e mestres-de-obras 
 
5. Em qual das alternativas abaixo a concordância nominal está incorreta? 
 
a) Apreensivos, pai e filho abandonaram o veículo e foram pedir socorro 
b) Cálculos refeitos, concluímos que nada devíamos a eles 
c) Anexo ao cheque encaminho cópia do requerimento 
d) Bombeiros e enfermeiros mantinham-se alerta aos perigos da estrada 
e) Permaneçamos, portanto, vigilantes a qualquer ruído estranho 
 
6. Por favor, não diga _____ ninguém, mas tudo leva a crer que faltam ______ ela as qualidades 
indispensáveis ______ todos os quesitos _______ que se refere o concurso. 
 
a) a - à -a - à            b) à - à - a - a            c) a - a - a - a            d) à - à - à - a           e) a - à - à - a 
 
7. Assinale a alternativa em que não há erro no emprego do acento grave: 
 
a) Àquela oferta prefiro esta 
b) Darei conhecimento à Vossa Senhoria 
c) À toda velocidade subiu a ladeira 
d) Prefiro esta oferta à aquela 
e) Prefiro aquela oferta à esta 
 
8. A alternativa em que as palavras são acentuadas pela mesma razão é: 
 
a) réu - herói – saúde                          b) ímpar - álbum - também 
c) último - pêssego – revólver            d) ciência - água – história               e) hífen - vândalo - açaí 
 
9. Destaque a alternativa incorreta no tocante à regência verbal: 
 
a) Aspiramos ao ar da montanha 
b) Assistimos à corrida pela TV 
c) Assistimos os feridos ainda no local do acidente 
d) Aspiro ao cargo de diretor 
e) O cargo a que aspiro tem mais de trinta candidatos 
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10. Aponte a única frase em que a pontuação está incorreta: 
 
a) Os candidatos, impacientes, aguardavam a publicação da lista de aprovados 
b) Os candidatos, esperavam impacientes, a publicação da lista de aprovados 
c) Impacientes, os candidatos esperavam a publicação da lista de aprovados 
d) Os candidatos impacientes esperavam a publicação da lista de aprovados 
e) Os candidatos esperavam, impacientes, a publicação da lista de aprovados 
  
 

PROVA DE MATEMÁTICA 
 
11. Em um triângulo retângulo, o cateto maior é igual ao dobro do menor. A área desse triângulo 
é de 25 cm2. A medida da hipotenusa é: 
 

a) 124cm          b) 125cm    c) 111cm   d) 121cm      e) 122cm 
 
 
12. Quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar com os algarismos  1, 2, 3, 4, 5, 
e 6? 
 
a) 360              b) 350         c) 355          d) 358           e) 359 
 

13. Observe o triângulo isóscele abaixo. A sua altura mede 35 cm e os ângulos da base medem 
60°. A medida da base desse triângulo é: 
 
a) 11 cm   b) 12 cm       c) 10 cm    d) 14 cm  e) 15 cm 
 
 
 
 
 
 

                                                          35  
 
                                                                  60° 
 
 

14. Sejam 255 =+ yx  e  416.4 =yx  equações exponenciais. Seja também (1x , 1y ) a solução 

de ambas as equações, onde 1x , 1y ∈R. Então 1x +2 1x +
2

1y  é: 

 
a) 12                   b)  –11                c)  10          d)  –10                    e)  11 

 
15. Seja  1x   a  solução da equação 3)4( log 21 =−x   e  1y    a solução de 1)1( log 81 =−y . 

Assim 1x – 3 1y  é igual a: 

a) 
8

6
                 b) 

8

5
                c) 

8

7
                           d) 

8

8
                                e) 

8

5
 

 
16. Seja a Progressão Aritmética (1, 4, 7, 10, ... ). O milésimo termo dessa Progressão é: 
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a) 2.997              
b) 2.998                  
c) 2.999                        
d) 2.996          
e) 2.995 
 

17.  )( Nkkx ∈≠∀ π   a expressão trigonométrica  )cos1).(cot1( 22 xxg −+  é igual a: 

 
a) 3            
b) –1           
c) –2                    
d) 1                      
e) 0 
 
18. São inúmeros os exemplos, ao longo da história, que demonstram a preocupação do homem 
em desenvolver métodos de contagem e de registros numéricos. A evolução dos conjuntos 
numéricos acompanhou essa necessidade de representação da natureza e o desenvolvimento da 
linguagem matemática. Considere as seguintes sentenças sobre conjuntos numéricos: 
 
I. Todo número racional é um número natural. 
II.  Todo número irracional é um número real. 
III. Todo número inteiro relativo é um número natural. 
IV. Todo número real é um número natural. 
V. Todo número real é um número racional. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 
a) F, F,  F,  F, F         
b) V, F, V, V, V       
c) F, F, V, V, V        
d) F, V, V, F,  F        
e) F, V, F,  F, F 
 
19. Seja a Progressão Geométrica  (4, 16, 64,  ... , 260). A quantidade de elementos dessa PG é: 
 
a) 10       
b) 20                 
c) 15                         
d) 60                
e) 30 
 
20. Um Capital de R$ 700,00, aplicado à taxa de juros simples de 20% ao ano, gerou um 
montante de R$ 1.180,00 depois de certo tempo. O tempo decorrido foi de: 
 
a) 3,8 anos               
b) 2,8 anos             
c) 3,1 anos                   
d) 3,4 anos           
e) 3,6 anos 
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PROVA DE LÍNGUA INGLESA 
 
 
Questions 21 to 26 refer to the text belo 
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21. Assembling a Desktop PC will not be possible without the following tools. 
 
a) screwdriver and anti-static wristband 
b) screwdriver and needlenose pliers 
c) screwdriver and anti-static wrist strap 
d) Phillips-head screw and anti-static wrist band 
e) Phillips-head screw and crocodile clip 
 
22. When working with dusty parts, an excellent tool to make them ready for use is. 
 
a) electrical tape                             b) vacuum cleaner 
c) wire or nylon ties                          d) drivers and patches                          e) cleaning electronics 

 
23. About the preparation step it is said that. 

 
I-  The successful build depends on a key. 
 
II- You must have all the tools you will need. 
 
III-  The components should be unpacked in pairs. 
 
a) Only statement I is correct            b) Only statement II is correct 
c) Only statement III is correct          d) All statements are correct         e) All statements are false 
 
24. One procedure recommended when you meet something you do not understand is to: 
 
a) assemble all the manuals together 
b) look for tips  
c) download drivers 
d) check the diagrams 
e) call the manufacturer 
 
25. A good place to assemble the computer should be: 
 
a) an area with a carpet on the floor 
b) a damp basement 
c) dark and hot 
d) dry and well-ventilated 
e) a basement with a carpet 
 
26. The most fun part in assembling a computer is to: 
 
a) buy the components at a low price 
b) choose the basic tools 
c) put the parts together 
d) ask for help on line 
e) find a dry place 
 
Analyze the following graph and answer the questions accordingly. 
 



 

 

9

 
 
27. According to the graph, adoption of children by U. S. parents from 2004 to 2009: 
 
a) increased by two-thirds 
b) fell by two-thirds 
c) dropped to zero 
d) was the same as in the year of 1999 
e) reached the number 12.753  
 
28. The figures in the column give data on: 
 
a) families seeking for adoption 
b) families with more than one child 
c) adopted children by Russian families 
d) adopted children by U.S. families 
e) children offered for adoption in Russia 
 
29. Consider the statements about the adoption curve presented in the graph and choose the 
correct alternative. 
 
I. Adoption rates decline between 2000 and 2001. 
II. Adoption rates reach the highest peak around 2003 
III. Adoption rates stabilize between 2003 and 2007 
IV. Adoption in 2003 added to more than 4,000 
 
a) All the statements are correct 
b) Only statement I is correct 
c) Statement I and III are correct 
d) Statement I, II and IV are correct 
e) Statements III and IV are correct 
 
30. The title and the subtitle of the graph announce the following: 
 
a) Stabilization of Russian children adoption by U.S. families 
b) Stabilization of American children adoption by Russian families 
c) Increase of Russian children adoption by U.S. families 
d) Decrease of Russian children adoption by American families 
e) Increase and stabilization of Russian children adoption by U.S. families 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
PROVA DE TÓPICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
31. Na orientação a objetos, a característica de esconder o funcionamento interno dos objetos, 
trabalhando com esses objetos de forma individual sem afetar outros objetos, corresponde à: 
 
a) Abstração         b) Herança        c) Encapsulamento        d) Polimorfismo        e) Multiplicidade    
 
32. Os três mais importantes tipos de relacionamentos na modelagem UML são: 
 
a) Estrutural, comportamental e agrupamento  
b) Caso de uso, implantação e temporização  
c) Polimorfismo, abstração e encapsulamento 
d) Dependência, associação e generalização  
e) Comunicação, artefatos e controle    
 
33. Quando falamos do diagrama UML que mostra: a ordem em que os métodos de vários 
objetos são executados; as interações entre os objetos; a ilustração de quem troca mensagem com 
quem e quando, nos referimos ao diagrama: 
 
a) Diagrama de caso de uso                   b) Diagrama de sequência    
c) Diagrama de transição de estados     d) Diagrama de atividades    e) Diagrama de componentes 

 
34. Em SQL, a função POSITION retorna à posição do caractere de busca na cadeia de 
caracteres origem.  A outra função SQL que tem este mesmo objetivo é: 
 
a) LENGTH                                   b) LOWER 
c) UPPER                                       d) INSTR                      e) Nenhuma das alternativas anteriores    

 
35. Sobre gatilhos (triggers), que são procedimentos SQL armazenados em um banco de dados, 
pode-se afirmar que: 

 
I. Para um gatilho ser disparado, depende de um evento (INSERT, DELETE OU UPDATE) 
II. São utilizados para acrescentar regras de negócio ao banco de dados 
III. Caso seja especificada uma condição, o gatilho só será executado se a condição for 
verdadeira 
IV. Sempre que o gatilho é criado, tem-se o valor dos campos da tabela em que ele está sendo 
executado antes e depois da atualização. 
 
a) Nenhuma das alternativas está correta. 
b) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 

 
36. A arquitetura de um sistema de software pode ser descrita por cinco visões interligadas. Qual 
destas visões tem o foco voltado para as classes ativas que controlam o sistema e as mensagens 
que passam por elas? 
 
a) Visão de interação                             b) Visão de projeto 
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c) Visão de implementação                   d) Visão de implantação                e) Visão de caso de uso 
 
37. Na construção de um algoritmo, a estrutura que permite a escolha do grupo de ações e 
estruturas a ser executado quando determinadas situações são ou não satisfeitas, é: 

 
a) Estrutura sequencial                  
b) Estrutura de repetição 
c) Estrutura condicional               
d) Estrutura linear              
e) Nenhuma das respostas anteriores 

 
38. Na modelagem de Sistemas de Software, são identificados e definidos dois tipos de 
requisitos: os funcionais e os não-funcionais. Sobre requisitos funcionais, é verdadeiro afirmar 
que: 

 
I. Definem restrições no sistema e no processo a se utilizar 
II. Definem restrições às quais o produto deve obedecer 
III. Descrevem as funções, tarefas e subtarefas que se espera que o sistema realize   
IV. São requisitos de qualidade do software 
 
a) Nenhuma das alternativas está correta. 
b) Somente a alternativa IV está correta. 
c) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas.  
d) Somente a alternativa III está correta. 
e) Todas as alternativas estão corretas.  
 
39. A fase de desenvolvimento de um software que compreende, dentre outros, a análise do 
domínio do problema; desenvolvimento do plano de projeto; estabelecimento da fundação 
arquitetural e eliminação os elementos de alto risco é a: 

 
a) Fase de concepção                  
b) Fase de elaboração 
c) Fase de construção                 
d) Fase de transição            
e) Nenhuma das alternativas anteriores 

 
40. Análise léxica, Análise sintática e Análise semântica compõem a seguinte etapa de 
processamento de uma consulta: 

 
a) Tradução 
b) Transformação  
c) Definição do plano de execução 
d) Gerador de código 
e) Processador em tempo de execução 
 
41. Um dos principais elementos numa aplicação AJAX é o objeto XMLHttpRequest. O trecho 
de código a seguir, usado para verificar se o navegador onde está sendo executado tem suporte 
ao AJAX e para criar o objeto XMLHttpRequest que será usado na aplicação. Com base nisso 
pode-se afirmar que: 
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I. Mesmo se o navegador não possuir suporte ao AJAX nem ao ActiveX, mas possuir suporte ao 
JavaScript, o trecho de código será corretamente executado pelo navegador. 
II. O código está correto, pois o objeto XMLHtmlRequest, em versões antigas do Internet 
Explorer (5 e 6, por exemplo), foi originalmente implementado como componente ActiveX. 
III. Mesmo com sintaxe JavaScript correta, o uso de ActiveX não é permitido pois ele foi 
desenvolvido pela Microsoft para substituir suas tecnologias COM (Component Object Model) e 
OLE (Object Linking and Embedding), não possuindo qualquer relação com AJAX. 
 
a) Nenhuma das alternativas está correta. 
b) Somente a alternativa I está correta. 
c) Apenas as alternativas I e II estão corretas.  
d) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
42. Um dos elementos do modelo conceitual da UML (Unified Modeling Language) são os 
blocos de construção, que podem ser de três tipos: itens, relacionamentos e diagramas. Sobre eles 
pode-se afirmar que: 
I. Os itens podem ser estruturais, comportamentais, funcionais, de agrupamento, e anotacionais. 
II. Os relacionamento podem ser de dependência, associação, generalização, encapsulamento e 
realização. 
III. Os diagramas podem ser de classes, atributos, métodos, caso de uso, componentes e 
implantação. 
 
a) Nenhuma das alternativas está correta. 
b) Somente a alternativa II está correta. 
c) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
d) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
43. Arquitetura de um sistema de software pode ser descrita por cinco visões interligadas, em 
que cada uma corresponde a um projeto da organização e estrutura do sistema, sob determinados 
aspectos. Sobre isso, pode-se afirmar que: 
 
I. Estas visões são de caso de uso, de projeto, do processo, de implementação e de implantação. 
II.  Estas visões são de caso de uso, de projeto, de modelagem, de implementação e de 
implantação. 
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III. A visão de caso de uso descreve o comportamento do sistema sob a ótica do usuário, 
podendo ser usada para representar os requisitos funcionais da aplicação. 
 
a) Nenhuma das alternativas está correta. 
b) Somente a alternativa I está correta. 
c) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
d) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
44. Um paradigma de desenvolvimento de software bem conhecido atualmente é o paradigma da 
orientação a objetos. Sobre os conceitos desse paradigma, pode-se afirmar que: 
I. Num objeto encontram-se encapsuladas todas suas características estruturais, que são os 
valores dos atributos que definem o objeto; e os comportamentais, que são as ações que 
modificam os valores dos atributos do objeto. 
II. Neste paradigma, os objetos interagem através da troca de mensagens. Elas são usadas para 
estimular um comportamento no objeto receptor, através da execução da operação solicitada. Se 
esta necessitar de parâmetros, eles deverão estar presentes na mensagem.  
III. A herança é um dos principais responsável pelo do reuso de código, contudo, o polimorfismo 
reduz consideravelmente o esforço para estender o sistema, pois a mesma operação pode se 
comportar de forma diferente em classes diferentes, tornando fácil o processo de manutenção. 
 
a) Nenhuma das alternativas está correta. 
b) Somente a alternativa I está correta. 
c) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
d) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 

 
45. O controle de espaço em disco é uma grande preocupação em sistemas multiusuários. Uma 
técnica muito importante nessa tarefa é o sistema de quotas. Sobre o emprego dessa técnica nos 
sistemas operacionais Windows e Linux, pode-se afirmar que: 
 
I. O Windows oferece essa técnica apenas para o sistema de arquivos NTFS, e versões como 
Windows 2000 só permitem o controle de quotas por usuário ou por volume. Já no Linux, o uso 
de quotas é permitido em vários dos muitos sistemas de arquivos por ele suportados, inclusive o 
NTFS. Além disso, o Linux também suporta o controle de quotas por grupos de usuários. 
II. O Linux poderá manipular as quotas em sistemas de arquivos NTFS através do smbcquotas, 
que é parte integrante do SAMBA, que por sua vez é uma coleção de programas que 
implementam o protocolo SMB (Server Message Block) da Microsoft. 
III. Mesmo ambos os sistemas operacionais possuindo dois tipos de limites de quotas - um para 
alertar o usuário e outro para bloquear o acesso -, no Linux, o acesso sempre será negado quando 
o segundo limite for ultrapassado. Já no Windows 2000, isso é opcionalmente definido pelo 
administrador. 

 
a) Nenhuma das alternativas está correta. 
b) Somente a alternativa I está correta. 
c) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
d) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
e) Todas as alternativas estão corretas.  

 
46. A exclusão mútua visa evitar que dois ou mais processos estejam em suas regiões críticas ao 
mesmo tempo, isto é, executando suas regiões críticas, que são responsáveis pela condição de 
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corrida. A exclusão mútua pode ser implementada com ou sem espera ocupada. Assim, pode-se 
afirmar que: 
I. Primitivas SLEEP/WAKUP, Semáforos e Contadores de Eventos são soluções para exclusão 
mútua sem espera ocupada. 
II. Monitores, Troca de Mensagens e Estrita Alternância são soluções para exclusão mútua com 
espera ocupada. 
III. Inibição de Interrupções, Variáveis de Travamento e Estrita Alternância  são soluções para 
exclusão mútua com espera ocupada. 

 
a) Nenhuma das alternativas está correta. 
b) Somente a alternativa I está correta. 
c) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
d) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 

 
47. Dentre os algoritmos de escalonamento do braço dos discos magnéticos, destacam-se o SSF 
(Small Seek First) e o Elevador. Simulando esses algoritmos (no caso do Elevador, considerar a 
direção inicial SUBINDO) para as requisições dos setores 67, 60, 11, 57, 93, 15, e 90, numa 
análise de desempenho, considerando a quantidade de movimentos do braço, pode-se afirma que: 
I. O Elevador vence com 20 movimentos a menos que o SSF. 
II. O Elevador fica em primeiro com 108 movimentos. 
III. O SSF fica em segundo com 123 movimentos. 

 
a) Nenhuma das alternativas está correta. 
b) Somente a alternativa II está correta.  
c) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
d) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 

 
48. Sobre as famílias de sistemas operacionais Windows e Linux, pode-se afirmar que: 
 
I. Diferentemente do Windows, o Linux pode administrar seu espaço de swap de duas formas: 
usando uma participação dedicada exclusivamente para este fim ou usando um arquivo que pode 
residir no sistema de arquivos juntamente com todos os demais. 
II. Ambos podem ser instalados em discos que possuam no máximo quatro partições primárias 
ou três partições primárias e uma partição estendida, sendo que esta poderá ter múltiplas 
partições lógicas. 
III. No Linux há uma tradição em se criar sua estrutura de diretórios seguindo algumas 
convenções, por exemplo, /etc para arquivos de configurações e /home para pastas dos usuários. 

 
a) Nenhuma das alternativas está correta. 
b) Somente a alternativa I está correta. 
c) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
d) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
e) Todas as alternativas estão corretas.  

 
49. Considerando o trecho de código Java a seguir, quais assinaturas de construtores devem 
existir obrigatoriamente na classe Base: 

 
 
 
 

public class Derived extends Base{ 
     int r, s, t; 
     public Derived(int x, int y){ 
            r =x ; 
            s = y;  
       } 
     public Derived(int x){ 
         super(x); 
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I. public Base() 
II. public Base(int x) 
III. public Base(int x, int y) 

 
a) Nenhuma das alternativas está correta. 
b) Somente a alternativa I está correta. 
c) Apenas as alternativas I e III estão corretas.  
d) Apenas as alternativas I e II estão corretas.  
e) Todas as alternativas estão corretas. 

 
50. O IDE (Integrated Development Environment) Delphi, em sua versão 6, visando a 
portabilidade, permitia o desenvolvimento de aplicações para Windows e Linux. Pode-se dizer 
que isso foi possível graças:  
 
I. À inclusão da biblioteca CLX, que é uma versão da VCL, escrita usando uma biblioteca C++ 
no ao invés de usar API nativa do Windows. 
II. Ao fato dele descompilar as aplicações criadas pelo Kylix, que era usado para 
desenvolvimento em Linux, através de bibliotecas WINE invés de código nativo Linux. 
III. À inclusão da biblioteca CLX, que é uma versão da VCL, escrita usando a biblioteca Qt da 
empresa Troll Tech, disponível em diversos ambientes como Windows, Linux, Mac e Palm. 

 
a) Nenhuma das alternativas está correta. 
b) Somente a alternativa I está correta. 
c) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
d) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
51. A Internet baseia-se num conjunto de protocolos conhecido como TCP/IP (Transmission 
Control Protocol/Internet Protocol) nele as máquinas são identificadas por números de 32bis 
conhecidos como um endereço IP. Pela dificuldade dos humanos em manipular estes números, é 
possível associar nomes aos endereços, os chamados hostname. Existem dois métodos de mapear 
hostnames em endereços: host table  e DSN (Domain Name Service). Sobre eles pode-se afirmar 
que:  
 
I. O primeiro método é o mais antigo e consiste de um simples arquivo, conhecido como host 
file, contendo linhas com, pelo menos duas partes, o endereço IP e o hostname. 
II. O segundo é o mais moderno e a informação sobre nomes e endereços é distribuída entre 
vários servidores de nomes, organizados hierarquicamente. 
III. Embora o primeiro método seja mais antigo que o segundo, ele ainda é largamente usado, por 
vários motivos. Por exemplo, se durante a inicialização do sistema ele precisar se comunicar com 
outro computador e o DSN ainda não foi inicializado, ele poderá ler o arquivo de hosts. 

 
a) Nenhuma das alternativas está correta. 
b) Somente a alternativa I está correta. 
c) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
d) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
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52. Com relação a redes de computadores, analise as afirmativas abaixo e a seguir escolha a 
alternativa correta: 
 
I. Dentre os protocolos da arquitetura TCP/IP, o SNTP é empregado na transmissão de 
mensagens para a Internet. Já o DHCP constitui um serviço disponível em um servidor Web 
empregado para atribuição dinâmica de endereços IP a partir do servidor de rede.  
II. Modelo de Referência OSI/ISO, a camada Enlace é responsável por detectar corrigir erros 
ocorridos na transmissão e a camada de rede é responsável pelo roteamento dos pacotes. 
III. TELNET constitui um recurso que opera na camada de aplicação do Modelo OSI/ISO e se 
comunica com o protocolo TCP por meio de uma porta conhecida e identificada pelo número 23. 
 
a) Todas as alternativas estão corretas. 
b) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
c) Somente a alternativa II está correta. 
d) Somente a alternativa III está correta. 
e) Apenas as alternativas I e III estão corretas 
 
53. Os comandos Linux para: 
 

- mostrar o espaço em disco do sistema de arquivos usado por todas as partições. 
- exibir o diretório corrente  
- alterar o proprietário e o grupo de arquivos e diretórios. 
 

São respectivamente: 
 
a) df, pwd e chown.                             b) du, ls e chmod.      
c) df, ls e chown.                                     d) sd, dir e chmod.                                  e) du, ls, chown. 
 
54. Considerando os bancos de dados relacionais, analise as alternativas: 
 
I. Toda tabela pertence à 1FN. 
II. Uma tabela que possui uma chave primária simples pertence à 2FN. 
III. Uma tabela que possui somente chaves candidatas como determinantes funcionais pertence à 
3FN. 
 
a) somente as alternativas I e III são corretas. 
b) somente a alternativa I é correta. 
c) todas as alternativas são corretas. 
d) somente as alternativas II e III são corretas. 
e) todas as alternativas são incorretas.   
 
55. Um bloco de comandos SQL que é executado automaticamente sempre que um comando 
INSERT, DELETE ou UPDATE é executado sobre uma tabela é chamado de: 
 
a) function  (criada por meio do comando create function). 
b) stored procedure (criado por meio do comando create procedure). 
c) automatic (criado com o comando create automatic) 
d) trigger (criado  pelo comando create trigger) 
e) ECA (criado pelo comando create ECA) 
 
56. Considere o algoritmo abaixo em que V é um vetor de tamanho n e assinale a alternativa que 
melhor representa a funcionalidade do mesmo:  



 

 

17

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) O algoritmo ordena o vetor V usando o método da inserção (INSERTION SORT) 
b) O algoritmo ordena o vetor V em ordem decrescente usando o método da classificação rápida 
(QUICK SORT) 
c) O algoritmo ordena o vetor V usando o método da seleção (SELECTION SORT) 
d) O algoritmo ordena o vetor V usando o método da fusão (MERGE SORT). 
e) O algoritmo ordena o vetor V usando o método da bolha (BUBBLE SORT) 
 
57. Na linguagem PHP variáveis superglobais são variáveis nativas que estão sempre disponíveis 
em todos os escopos. A alternativa em que ocorre somente variáveis superglobais: 
 
a) $_SERVER, $_GET, $_GLOBALS, $ENV 
b) $_POST, $_COOKIE, $_ENVIRON, $_REQ 
c) $_REQUEST, $_SESSION, $_SERVER, $_ENV 
d) $_FILE, $_POST, $_GET, $_PUT 
e) $_COOKIES, $_SERVER, $_POST, $GLOBALS 
 
 Considere o banco de dados de funcionários apresentado abaixo para responder as questões 58 e 
59.  
 
 
 
 
 
 
 
 
58. Escolha a alternativa que contém o enunciado para a consulta em SQL dada abaixo. 
Consulta SQL 
SELECT nome_empresa 
FROM trabalha 
GROUP BY nome_empresa 
HAVING COUNT(distinct nome_funcionário)  
            >= ALL  

Banco de dados de funcionários 
funcionário(nome_funcionário, rua, cidade) 
trabalha (nome_funcionario,nome_empresa,salário) 
empresa(nome_empresa, cidade) 
gerencia(nome_funcionário, nome_gerente) 
 

Algoritmo(V[], n) 
    houveTroca � verdade   
    enquanto houveTroca for verdade faça: 
        houveTroca � falso 
        para i de 1 até n-1 faça: 
              se V[i] > V[i + 1] 
                então  
                   temp � V[i] 
                   V[i] �V[i+1] 
                   V[i+1] � temp 
                   houveTroca �verdade 
             fim-se 
        fim - para  
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               (SELECT COUNT(DISTINCT nome_funcionário) 
                FROM trabalha 
                GROUP BY nome_empresa) 
 
a) Encontre a empresa que tem o maior número de filiais. 
b) Encontre as empresas com o menor número de funcionários. 
c) Encontre todos os funcionários 
d) Encontre as empresas que têm o maior número de funcionários. 
e) Encontre os funcionários que trabalham em empresas com maior número de filiais. 
 
59. O comando usados para listar as empresas que gastaram mais de R$ 3.000.000,00 no 
pagamento de salários é: 
 
a) SELECT   nome_empresa, COUNT(salário) 
    FROM empresa 
    ORDER BY salário. 
 
b) SELECT   nome_empresa, SUM(salário) 
    FROM trabalha 
    GROUP BY nome_empresa HAVING SUM(salário) >3.000.000,00 
 
c) SELECT   nome_empresa, AVG(salário) 
    FROM trabalha 
    GROUP BY salário. 
 
d) SELECT   nome_empresa, SUM(salário) 
    FROM trabalhaa 
    GROUP BY nome_empresa. 
 
e) SELECT   nome_empresa, SUM(salário) 
    FROM trabalha 
    GROUP BY nome_empresa HAVING COUNT(salário) >3.000.000,00 
 
 
60. O código abaixo escrito na linguagem PHP apresenta um erro na(s) linha(s): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) somente na linha 2.                   b) nas linhas 3, 6 e 9. 

 1. <?php 
 2. switch ($i) { 
 3.     case 0: 
 4.         echo "i equals 0"; 
 5.         break; 
 6.     case 1: 
 7.         echo "i equals 1"; 
 8.         break; 
 9.    case 2: 
10.        echo "i equals 2"; 
11.        break; 
12.    otherwise: 
13.        echo  "i  is  not  equal  to  0,  1 or  2"
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c) somente na linha 12.                 d) somente na linha 13.                  e) somente nas linhas 2 e 12.  


