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INSTRUÇÕES 
 

• O candidato receberá do fiscal: 
o Um caderno de questões contendo 50 (cinquenta) 

questões objetivas de múltipla escolha com cinco (05) 
alternativas e uma única correta; 

o Após 1 (uma) hora , um cartão de respostas 
personalizado; 

• É responsabilidade do candidato certificar-se de que o nome do 
cargo informado nesta capa de prova corresponde ao nome do 
cargo informado no ato da inscrição; 

• Ao início da prova, verifique, no caderno de questões, se a 
quantidade e a numeração das questões estão corretas; 

• Você dispõe de 4 (quatro) horas  para fazer esta prova. Faça-a 
com tranquilidade, mas controle o seu tempo. Esse tempo inclui 
a marcação do cartão de respostas; 

• Não será permitido ao candidato copiar os assinalamentos 
feitos no cartão de respostas; 

• Somente será permitido ao candidato retirar-se da sala de 
prova após 01 (uma) hora do seu início ; 

• O caderno de questões (provas) só poderá ser levado pelo 
candidato quando faltarem 30 (trinta) minutos  para o término 
da prova; 

• O cartão de respostas NÃO poderá ser dobrado, amassado, 
rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais 
destinados às respostas; 

• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de 
respostas é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica 
preta (preferencialmente) ou azul, o espaço a ela 
correspondente, conforme exemplo a seguir: 

 

                                 
 
• Os três (03) últimos candidatos de cada sala  somente 

poderão retirar-se do local simultaneamente; 
• Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença 

do fiscal de sala. 
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LÍNGUA PORTUGUESA  
 

TEXTO 1 
 

A libertação se efetiva na prática histórica 
 
Toda colonização - seja antiga, pela invasão dos 
territórios, seja a moderna, pela integração 
forçada no mercado mundial - significa sempre 
um ato de grandíssima violência. Implica o 
bloqueio do desenvolvimento autônomo de um 
povo. Representa a submissão de parcelas 
importantes da cultura, com sua memória, seus 
valores, suas instituições, sua religião, à outra 
cultura invasora. Os colonizados de ontem e de 
hoje são obrigados a assumir formas políticas, 
hábitos culturais, estilos de comunicação, 
gêneros de música e modos de produção e de 
consumo dos colonizadores. Atualmente se 
verifica uma poderosa “hamburguerização” da 
cultura culinária e uma “rockiquização” dos 
estilos musicais. Os que detêm o monopólio do 
ter, do poder e do saber, controlam os mercados 
e decidem sobre o que se deve produzir, 
consumir e exportar. Numa palavra, os 
colonizados são impedidos de fazer suas 
próprias escolhas, de tomar as decisões que 
constroem a sua própria história. 
Tal processo é profundamente humilhante para 
um povo. Produz sofrimentos dilaceradores. A 
médio e a longo prazo não há razões, quaisquer 
que sejam, que consigam justificar e tornar 
aceitável tal sofrimento. Aos poucos ele se torna 
simplesmente insuportável. Dá origem a um 
antipoder. Os oprimidos começam a “extrojetar” 
o opressor que forçosamente hospedam dentro 
de si. É o tempo maduro para o processo de 
libertação. Primeiro na mente. Depois na 
organização. Por fim, na prática. 
Libertação significa a ação que liberta a 
liberdade cativa. É só pela libertação que os 
oprimidos resgatam a autoestima. Refazem a 
identidade negada. Reconquistam a pátria 
dominada. E podem construir uma história 
autônoma, associada à história de outros povos 
livres. 
 
BOFF, Leonardo. A águia e a galinha - uma metáfora da 
condição humana. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTO 2 
 
Pobre menina pobre, colonizaram até seus sonhos 

 
Nos meados do último dezembro, recebi pelo correio 
uma cartinha dirigida ao Papai Noel. Ela vinha de 
uma escola municipal de Porto Alegre, enviada por 
uma menina de 8 anos. No centro de uma folha de 
papel com dados de identificação e desenhos 
natalinos, a garota desenhara um grande coração 
vermelho, dentro do qual escrevera “Papai Noel”. 
Acima dele estava escrito o pedido que a carta 
levava: “Papai Noel, gostaria de ganhar um par de 
tênis das Meninas Superpoderosas, ou uma Barbie 
verdadeira, ou uma mochila de rodinhas da Barbie”. 
(...) 
As grandes corporações empresariais e seus 
personagens tomaram conta do circuito cultural da 
infância e da juventude. Parece que um avassalador 
tsunami arrebatou todas as figuras autóctones das 
culturas populares locais, substituindo-as pelos 
novos heróis - alienígenas híbridos disseminados 
pelo império midiático globalizado. (...) A grande 
maioria de cartas de crianças ao bom velhinho pedia 
os mesmos presentes: certas marcas de tênis, as 
tais mochilas de rodinhas com personagens da 
mídia, telefones celulares, Barbies e jogos 
eletrônicos. 
(...) 
O polêmico livro Império, de Hardt e Negri, trata das 
alterações por que passam as ideias de nação, povo 
e soberania, em face das novas tecnologias, da 
evolução da sociedade e do poder transnacional das 
grandes corporações. Segundo eles, essa nova 
forma de supremacia, caracterizadas por permutas 
econômicas e culturais globais, instaura um império 
sem centro e sem limites fixos, que incorpora 
gradativamente o mundo inteiro. 
(...) 
Precisamos saber mais sobre tudo isso (...) 
Sobretudo, precisamos saber mais para nos 
alinharmos a um movimento potencialmente amplo 
que, segundo Klein (2004), toma corpo no mundo na 
forma de resistência popular, localmente organizada, 
mas mundialmente orientada contra o poder 
corporativo sem fronteiras que se abate sobre 
nossas vidas e já ameaça se apoderar de nossas 
almas. 
 
COSTA, Marisa Vorraber (org). A educação na cultura da mídia e 
do consumo. Rio de Janeiro: Lamparina, 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1) De acordo com os dois textos, só NÃO é 
possível afirmar que: 
 
(A) A libertação começa na consciência de cada 
povo colonizado. 
(B) A violência da colonização desmoraliza 
impiedosamente os povos colonizados. 
(C) É através da resistência popular que começa 
o processo de libertação. 
(D) A evolução da sociedade em face das novas 
tecnologias e do poder das grandes corporações 
acaba por desenvolver o mundo inteiro. 
(E) O poder corporativo se sobrepõe à identidade 
e à autonomia de um povo. 
 
2) As palavras “hamburguerização” e 
“rockiquização” são palavras criadas a partir das 
palavras estrangeiras hamburger e rock. Esse 
processo é denominado de: 
 
(A) estrangeirismo 
(B) neologismo 
(C) gíria 
(D) cacofonia 
(E) ambiguidade 
 
3) As palavras violência  e monopólio  recebem 
acento gráfico pela mesma razão de: 
 
(A) império e mídia 
(B) culinária e heróis 
(C) resistência e autóctones 
(D) história e tênis 
(E) memória e insuportável 
 
4) As palavras bloqueio  e antipoder são 
formadas respectivamente por: 
 
(A) derivação regressiva/hibridismo 
(B) derivação imprópria/derivação prefixal 
(C) derivação regressiva/derivação prefixal 
(D) derivação imprópria/derivação prefixal e 
sufixal 
(E) derivação imprópria/composição por 
justaposição 
 
5) No texto 2, na frase “Papai Noel , gostaria de 
ganhar um par de tênis das Meninas 
Superpoderosas”, as palavras destacadas 
cumprem a função sintática de: 
 
(A) Aposto 
(B) Sujeito simples 
(C) Adjunto adnominal 
(D) Índice de indeterminação do sujeito 
(E) Vocativo 

6) O sujeito da oração “No centro de uma folha 
de papel com dados de identificação a garota 
desenhara um grande coração vermelho...”, é: 
 
(A) No centro de uma folha de papel 
(B) A garota 
(C) Um grande coração vermelho 
(D) é um sujeito indeterminado 
(E) é uma oração sem sujeito 
 
7) Em “O polêmico livro Império, de Hardt e 
Negri, trata das alterações por que passam as 
ideias de nação, povo e soberania, em face das 
novas tecnologias, da evolução da sociedade e 
do poder transnacional das grandes 
corporações”. A frase sublinhada pode ser 
substituída, adequadamente, dentro do contexto, 
por: 
 
(A) conforme as novas tecnologias 
(B) de acordo com as novas tecnologias  
(C) a partir das novas tecnologias 
(D) diante das novas tecnologias 
(E) pelo poder das novas tecnologias 
 
8) As palavras prática  e pratica  têm grafias 
parecidas, porém são diferentes na pronúncia e 
no significado. Por isso, são consideradas 
palavras: 
 
(A) antônimas      
(B) homônimas perfeitas 
(C) homófonas 
(D) homógrafas 
(E) parônimas 
 
9) Assinale a alternativa correta em relação à 
estrutura das palavras: 
 
(A) acia em supremacia é sufixo 
(B) o 2º i em identidade é vogal temática 
(C) o mente em mundialmente é desinência 
(D) as em crianças é desinência de gênero 
(E) im em império é prefixo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10) “Libertação significa a ação que liberta a 
liberdade cativa. Muitas pessoas utilizam a 
libertação para resgatar a autoestima”. Na 
segunda frase, a expressão a libertação pode ser 
substituída por um pronome. Fazendo-se essa 
substituição a frase ficaria: 
 
(A) Muitas pessoas utilizam ela para resgatar a 
autoestima. 
(B) Muitas pessoas lhe utilizam para resgatar a 
autoestima. 
(C) Muitas pessoas utilizam-na para resgatar a 
autoestima. 
(D) Muitas pessoas utilizam-a para resgatar a 
autoestima. 
(E) Muitas pessoas utilizam essa para resgatar a 
autoestima. 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11) Das alternativas abaixo, marque aquela que 
NÃO representa uma topologia de redes: 
 
(A) Totalmente Conectada 
(B) Difusão 
(C) Barramento 
(D) Anel 
(E) Estrela 
 
12) O padrão IEEE que define as redes Ethernet é o: 
 
(A) 802.3 
(B) 802.5 
(C) 802.10 
(D) 802.11 
(E) 802.14 
 
13) As redes locais sem fio (WI-FI) atuam nas camadas: 
 
(A) Física e rede 
(B) Enlace e rede 
(C) Rede e transporte 
(D) Transporte e aplicação 
(E) Física e enlace 
 
14) O GRUB é o gerenciador de boot mais 
comum nas distribuições linux. Na distribuição 
Debian, seu arquivo de configuração fica 
armazenado em: 
 
(A) /boot/grub/grub.lst 
(B) /etc/menu.lst 
(C) /boot/grub/menu.lst 
(D) /etc/boot/grub.lst 
(E) /sys/kernel/boot/menu.lst 

15) Assinale a alternativa CORRETA: 
 
(A) Os Switches são equipamentos utilizados 
com o objetivo principal de melhorar a segurança 
das redes 
(B) Os HUBs são equipamentos que, se bem 
utilizados, melhoram de maneira significativa a 
velocidade da rede 
(C) Os Acess Points são equipamentos utilizados 
nas redes Ethernet para melhorar a performance 
das redes 
(D) Os roteadores são equipamentos de 
conectividade que têm a função de encaminhar 
pacotes entre sub-redes diferentes 
(E) Nenhuma das alternativas acima está correta 
 
16) Em relação aos modelos OSI/ISO e TCP/IP, 
é CORRETO firmar: 
 
(A)  O TCP/IP definiu formalmente 5 camadas 
definidas. 
(B)  O modelo OSI/ISO  é aberto e pode utilizar 
os protocolos TCP e IP. 
(C)  O modelo TCP/IP é utilizado na prática na 
Internet tendo o IP como o seu principal 
protocolo. 
(D)  Os dois modelos possuem protocolos em 
comum e por isso se integram naturalmente, 
inclusive, compartilhando protocolos. 
(E)  O modelo OSI/ISO serviu de referência para 
o TCP/IP. 
 
17) São programas espiões que se instalam nos 
computadores sem o conhecimento do usuário e 
coletam informações como hábitos na internet e 
senhas silenciosamente, com o objetivo principal 
de enviar ao seu criador. Esta definição refere-se a: 
 
(A) Virus 
(B) Spyware 
(C) Siffers 
(D) AdWare 
(E) Cavalo de Tróia 
 
18) Assinale o diretório onde ficam armazenados 
os arquivos de atualização do Linux Ubuntu. 
 
(A) /etc/cache/apt 
(B) /var/tmp 
(C) /dev/net 
(D) /var/cache/apt/archives 
(E) /etc/apt/archives 
 
 
 
 



19) Assinale, entre as alternativas abaixo, a que 
apresenta apenas nomes de distribuições Linux. 
 
(A) Fedora, Ubuntu, Solaris e Mint 
(B) Ubuntu, Fedora, Mint e Kalango 
(C) Solaris, FreeBSD, Ubuntu e Fedora 
(D) Ubuntu, Fedora, Solaris e Kalango 
(E) Solaris, Fedora, Ubuntu e Gentoo 
 
20) _____________________ representa o 
número de processos executados em um 
determinado intervalo de tempo. A maximização 
do número de tarefas executadas em função do 
tempo é o que busca os sistemas operacionais 
modernos. 
 
(A) Turnaround 
(B) Deadlock 
(C) scheduler 
(D) Foreground 
(E) Throughput 
 
21) No Linux, a execução do comando fc -l  tem 
como resultado: 
 
(A) Todos os comandos executados. 
(B) Os processos ativos do sistema operacional. 
(C) Os últimos 16 comandos executados. 
(D) Os processos do usuário atual. 
(E) Comandos executados que possuam a letra l 
no fim de sua estrutura. 
 
22) São editores de texto do Linux, EXCETO: 
 
(A) gedit 
(B) vim 
(C) nano 
(D) cal 
(E) mcedit 
 
23) Assinale a alternativa que NÃO faz parte do 
objetivo da modelagem de dados: 
 
(A) Executar os elementos de um ambiente 
(B) Representar um ambiente observado 
(C) Servir de instrumento para comunicação 
(D) Favorecer o processo de verificação e 
validação 
(E) Estabelecer conceitos únicos a partir de 
visões diversas 
 
 
 
 
 
 

24) Com relação ao Ciclo de Vida de um 
Sistema, associe as colunas: 
 
1 Concepção 
2 Estudo de Viabilidade 
3 Processo de Análise 
4 Projeto  
5 Implementação 
6 Implantação 
7 Manutenção 
 
( ) Etapa em que o analista abstrai o que 
realmente deve ser feito, mudando do modelo 
lógico para o modelo físico onde são feitas 
especificações que ajudam os programadores 
implementarem o sistema. 
( ) Construção física do sistema proposto e 
simulação de funcionamento em todo o sistema 
para que possa localizar e corrigir falhas. 
(  ) Surge da ideia de que existe um problema na 
organização. Havendo interesse da direção da 
empresa em resolver o problema detectado, 
parte-se para o desenvolvimento do sistema. 
( ) Treinamento de usuários, teste geral do 
sistema com dados reais, acompanhamento de 
todos os procedimentos operacionais pela equipe 
de análise. Controle e análise de resultados dos 
processamentos. 
( ) Através do levantamento dos requisitos, 
constrói-se o modelo lógico do sistema que 
deverá ser constituído principalmente pelo 
diagrama de fluxo de dados, dicionário de dados 
e descrição dos principais algoritmos. 
(   ) Demonstra, através de relatórios, os custos e 
benefícios decorrentes de cada alternativa 
proposta para solucionar os problemas 
encontrados na empresa. 
( ) Suporte permanente para atualização no 
sistema e correção de possíveis erros 
 
A sequência correta de cima para baixo é: 
 
(A) 5 - 4 - 1 - 7 - 3 - 6 - 2 
(B) 7 - 5 - 6 - 4 - 3 - 1 - 2 
(C) 4 - 5 - 1 - 6 - 3 - 2 - 7 
(D) 5 - 4 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7 
(E) 3 - 5 - 1 - 6 - 4 - 2 - 7 
 
25) Toda superchave para as quais nenhum 
subconjunto possa ser uma superchave é 
denominada: 
 
(A) chave estrangeira. 
(B) chave candidata. 
(C) chave secundária. 
(D) chave concatenada. 
(E) chave primária. 



26) O uso de Ferramentas Case na análise de 
sistemas é importante para facilitar o(a): 
 
(A) vida dos clientes que interage com o sistema 
(B) trabalho dos funcionários administrativos que 
não usam o sistema 
(C) centralização dos trabalhos dos funcionários 
em geral 
(D) discriminação dos recursos de acesso ao 
sistema 
(E) execução de algumas atividades realizadas 
durante o processo de engenharia de software 
 
27) Analise as tabelas I e II descritas abaixo e 
responda corretamente: 
 

Tabela I - Divisão dos Diagramas da UML 

X ESTRUTURAL 
Y COMPORTAMENTAL 
Z INTERAÇÃO 

 
Tabela II - Diagramas 

I Atividade 
II Objetos 
III Comunicação 
IV Sequência 

 
Baseando-se na divisão e subdivisão dos 
diagramas da UML, a correspondência entre 
divisão dos diagramas na Tabela I com 
descrições dos diagramas na Tabela II é: 
 
(A) X-II, Y-I, Z-III, Z-IV 
(B) X-I, Y-III, Y-IV, Z-II 
(C) X-III, Y-I, Z-IV, Z-II 
(D) X-II, Y-III, Y-IV, Z-I 
(E) X-III, Y-II, Y-IV, Z-I 
 
28) De acordo com as regras de integridade, 
observemos a seguinte regra: “Quando 
desejamos garantir que um valor que aparece 
em uma relação para um dado conjunto de 
atributos também apareça para um certo 
conjunto de atributos de outra relação”, temos a 
seguinte condição: 
 
(A) Integridade de chave 
(B) Integridade de entidade 
(C) Integridade semântica 
(D) Integridade referencial 
(E) Integridade de identidade 
 
 
 
 
 

29) Sobre SGBD, de uma forma geral, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
(A) É constituído por um conjunto de dados 
associados a um conjunto de programas para 
acesso a esses dados. 
(B) Armazena os metadados que representam a 
descrição/esquema do banco de dados. 
(C) Seu objetivo é proporcionar um ambiente 
tanto conveniente quanto eficiente para a 
recuperação e armazenamento das informações 
do banco de dados. 
(D) É utilizado por todos os bancos de dados, 
menos os relacionais. 
(E) Deve ser capaz de lidar com requisições do 
usuário para buscar, atualizar ou excluir dados 
existentes no banco de dados, ou para 
acrescentar novos dados ao banco de dados. 
 
30) A partir do DER visto abaixo e baseando-se 
nas cardinalidades, conclui-se que: 
 

 
 
(A) a PK de Departamento e a PK de Funcionário 
serão FK em Trabalha. 
(B) a PK de Funcionário será FK em 
Departamento. 
(C) a PK de Departamento será FK em 
Funcionário. 
(D) Não pode haver relacionamento, pois 
Trabalha não tem atributo descritivo. 
(E) a PK de Funcionário será FK em Trabalha. 
 
31) Dada uma tabela `aluno` com os seguintes 
atributos: (codaluno, nome, campus, 
data_nascimento, endereco, telefone), caso haja 
a necessidade de selecionar somente: ‘nome’, 
‘endereco’ e ‘telefone’ de todos os alunos do 
Campus Floriano, o comando SQL a ser utilizado 
será: 
 
(A) SELECT * FROM `aluno` WHERE 
campus='Floriano'; 
(B) SELECT nome,endereco,telefone  * `aluno` 
WHERE campus='Floriano'; 
(C) SELECT nome,endereco,telefone WHERE 
`aluno` FROM campus='Floriano'; 
(D) SELECT WHERE campus='Floriano' 
nome,endereco,telefone FROM `aluno`; 
(E) SELECT nome,endereco,telefone FROM 
`aluno` WHERE campus='Floriano'; 
 
 



32) Tratando-se de banco de dados, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
(A) Cada tupla representa uma tabela em uma 
relação. 
(B) Um banco de dados relacional consiste em 
uma coleção de tabelas, cada uma das quais 
com um nome único. 
(C) As regras de integridade são aspectos 
importantes a serem observados em um banco 
de dados. 
(D) Firebird, MySql e Oracle são exemplos de 
SGBD's. 
(E) O conjunto de informações contidas em 
determinado banco de dados, em um dado 
momento, é chamado de instância do banco de 
dados. 
 
33) Em se tratando de IHC, inspeção de 
usabilidade consiste na aplicação de alguns 
métodos de avaliação de interface. Dentre estes, 
o método que tem como base a lista de diretivas 
propostas por Nielsen chama-se: 
 
(A) Observação direta 
(B) Avaliação heurística 
(C) Inspeção de consistência 
(D) Revisão de guideline 
(E) Percurso cognitivo 
 
34) No modelo de etapas de ações, um princípio 
que deve ser seguido para um bom projeto é: 
 
(A) Criar um modelo conceitual com uma imagem 
sem consistência do sistema 
(B) Excluir mapeamentos que revelam os 
relacionamentos entre as etapas 
(C) Gerar a documentação do sistema através do 
modelo de classes de relacionamentos 
(D) Manter etapas e ações alternativas bem 
visíveis no sistema 
(E) Estabelecer com clareza a planilha de 
execução financeira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35) A figura a seguir é uma representação 
simplificada do processo de interação humano-
computador:  

 
 
Assinale a alternativa que representa os termos 
que substituem, respectivamente, os números 1 
e 2 da figura: 
 
(A) interpretação - ação 
(B) raciocínio - manipulação 
(C) manipulação - observação 
(D) inspeção - percepção 
(E) ação - interpretação 
 
36) A interação é um processo que envolve as 
ações do usuário sobre a interface de um 
sistema e suas interpretações sobre as respostas 
reveladas por esta interface. Assinale a 
alternativa que NÃO possibilita uma interação 
direta do usuário com o computador: 
 
(A) GUI (Graphical User Interface) 
(B) WUI (Web User Interface) 
(C) Sistemas batch 
(D) WIMP (Window, Icon, Menu, Pointer) 
(E) Interfaces Web 
 
37) Ben Shneiderman é um dos autores da área 
de IHC que propõe um conjunto de 
recomendações para o projeto e a avaliação de 
interfaces, conhecidas popularmente como “as 
oito regras de ouro”. Não condiz com tais regras: 
 
(A) aumentar a carga de memória de trabalho 
(B) fornecer feedback informativo 
(C) fornecer prevenção e manipulação simples 
de erros 
(D) permitir o cancelamento das ações 
(E) fornecer controle e iniciativa ao usuário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38) Sobre o sistema de memória dos 
computadores pessoais: 
 
(A) Na memória RAM, os dados são sempre 
acessados sequencialmente. 
(B) A memória RAM é uma memória volátil, isto 
é, o conteúdo é perdido quando houver queda de 
energia. 
(C) Quanto menor o tamanho da memória RAM, 
melhor o computador. 
(D) Não é possível substituir a memória RAM 
utilizada, tem-se que comprar um novo 
computador. 
(E) A memória RAM contém programas e dados 
registrados permanentemente na memória pela fábrica. 
 
39) Em sistemas de arquivos, uma das 
operações mais comuns é o ato de se excluir 
diretórios e arquivos. No Linux, o comando rm é 
responsável por apagar arquivos. O que 
acontece se executarmos o comando da 
seguinte maneira: rm -rf /tmp/diretorio/*? 
 
(A) Ele apagará todos os arquivos e sub-
diretórios do diretório /tmp/diretorio, inclusive 
/tmp/diretório. 
(B) Apagará todos os arquivos que tenham o 
nome começando com asterisco. 
(C) O comando irá apagar todos os arquivos e 
sub-diretórios do diretório /tmp/diretorio, mas 
manterá o sub-diretório /tmp/diretório. 
(D) Apagará apenas os três primeiros arquivos 
que estiverem no diretório /tmp/diretório. 
(E) Apagará apenas os arquivos que estiverem 
dentro do diretório asterisco. 
 
40) De acordo com os periféricos de entrada e 
saída, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
(A) SCANNER é um dispositivo de entrada 
conhecido como digitalizador, que digitaliza 
objetos escritos, desenhos e fotografias. 
(B) Video Touch Screen é um dispositivo que 
permite ao usuário selecionar opções através de 
indicações sobre o vídeo, que se constitui em um 
painel sensível a pressões. 
(C) O JOYSTICK é uma unidade de entrada, 
utilizada para controle do cursor, deslocamento 
de imagens na tela e comando de eventos. 
(D) PLOTTER é um dispositivo de entrada que é 
utilizado para produzir desenhos, gráficos e 
diagramas baseados em linhas contínuas. 
(E) O monitor CRT é um dispositivo de saída em 
que a tela é repetidamente atingida por um feixe 
de elétrons, que atuam no material fosforecente 
que a reveste, formando assim as imagens 
 

41) Sobre software, é correto afirmar: 
 
(A) No software freeware, o autor fornece-o 
gratuitamente para ser usado por todos, 
inclusive, ele pode ser alterado e redistribuído 
sem permissão. 
(B) O software shareware é garantido por 
copyright e é distribuído gratuitamente para ser 
usado por todos indefinidamente. 
(C) O software de computador pessoal mais 
amplamente usado e que permite criar 
memorandos, relatórios e textos é a planilha 
eletrônica. 
(D) Copiar grandes quantidades de CD-ROMs ou 
DVD-ROMs e empacotá-los de forma a se 
assemelharem aos originais é uma atividade que 
deve ser realizada pelo Chief Information Officer 
(CIO) da empresa. 
(E) O groupware permite a um grupo de pessoas 
compartilhar ou rastrear informações em 
conjunto e, frequentemente, combina tecnologia 
de correio eletrônico, rede, programação e banco 
de dados. 
 
42) Sobre a Unidade Central de Processamento 
(CPU), é correto afirmar: 
 
(A) A CPU processa dados diretamente do disco 
ou de um dispositivo de entrada. 
(B) A função de enviar dados e instruções do 
armazenamento secundário para a memória, 
quando necessário, é realizada pela Unidade 
Aritmética e Lógica (ALU). 
(C) Dados e instruções permanecem na memória 
até serem enviados a um dispositivo de saída ou 
armazenamento ou o programa ser fechado. 
(D) A memória RAM é uma área de 
armazenamento temporário de alta velocidade 
localizada dentro da CPU. 
(E) O clock de sistema é a quantidade de tempo 
necessária para executar uma instrução. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43) Assinale a alternativa que corresponde à 
saída resultante da execução do método main 
da classe X definida a seguir: 
 
public  class  X { 
  public  int  a(int  n) { 
    if  (n > 1) { 
      return  n + a(n-1); 
    } else  { 
      return  1; 
    } 
  } 
   
  public  static  void  main(String[] args) { 
    X x = new  X(); 
    System.out.println(x.a(3)); 
  } 
} 

 
(A) 4 
(B) 5 
(C) 7 
(D) 8 
(E) 6 
 
44) Sobre estrutura de dados árvore 
implementada através da classe Tree listada 
abaixo, pode-se dizer que os métodos a, b e c 
implementam respectivamente os percursos: 
 
public  class  Tree { 
  private  Object obj; 
  private  Tree left, right; 
   
  // ... 
   
  public  static  void  a(Tree tree) { 
    if  (tree == null ) return ; 
    a(tree.left); 
    a(tree.right); 
    System.out.print(tree + " "); 
  } 
 
  public  static  void  b(Tree tree) { 
    if  (tree == null ) return ; 
    System.out.print(tree + " "); 
    b(tree.left); 
    b(tree.right); 
  } 
   
  public  static  void  c(Tree tree) { 
    if  (tree == null ) return ; 
    c(tree.left); 
    System.out.print(tree + " "); 
    c(tree.right); 
  } 
} 

 
(A) pós-ordem, pré-ordem e em-ordem 
(B) pós-ordem, em-ordem, pré-ordem 
(C) pré-ordem, em-ordem e pós-ordem 
(D) pré-ordem, pós-ordem e em-ordem 
(E) em-ordem, pré-ordem e pós-ordem 
 

45) Sobre a classe Aluno abaixo implementada 
em Java, NÃO É CORRETO afirmar: 
 
import java.io.Serializable; 
 
public  class  Aluno implements  Serializable { 
  private  String matricula; 
 
  public  Aluno() {} 
 
  public  String getMatricula() { 
    return  matricula; 
  } 
 
  public  void  setMatricula(String matricula) { 
    this .matricula = matricula; 
  } 
} 

 
(A) A classe Aluno  possui um único construtor. 
(B) O atributo matricula  está encapsulado e 
somente pode ser acessado pela classe Aluno. 
(C) A classe Aluno  é um JavaBean. 
(D) A classe Aluno  herda atributos e métodos da 
classe Serializable . 
(E) A classe Aluno  é subclasse da classe 
Object . 
 
46) Sobre a plataforma Java, NÃO É CORRETO 
afirmar: 
 
(A) Na plataforma Java a máquina virtual traduz 
comandos para a plataforma específica, 
permitindo portabilidade entre sistemas 
operacionais. 
(B) O desenvolvimento na plataforma Java deve 
ser realizado através da linguagem de 
programação Java. 
(C) A plataforma Java possibilita o 
desenvolvimento de aplicações Desktop, Web e 
para dispositivos móveis. 
(D) A máquina virtual Java (JVM) é uma máquina 
completa executada na máquina real e que 
possui suas próprias instruções de máquina e 
APIs. 
(E) Bytecodes são as instruções da Máquina 
Virtual Java (JVM), sendo equivalentes aos 
mneumônicos do assembly, com a diferença que 
seu alvo é uma máquina virtual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47) O resultado da execução do seguinte 
comando: tar cvf pasta.tar arquivo1.txt 
arquivo2.txt  é o(uma): 
 
(A) arquivo pasta.tar é descompactado e gera o 
arquivo1.txt e arquivo2.txt. 
(B) cópia do pasta.tar, gerando dois arquivos: 
arquivo1.txt e arquivo2.txt. 
(C) comando compacta os arquivos (arquivo1.txt 
e arquivo2.txt) e cria um novo arquivo chamado 
pasta.tar que contém os arquivos passados 
como parâmetros. 
(D) arquivo1.txt e o arquivo2.txt são movidos 
para o mesmo diretório que pasta.tar. 
(E) arquivo1.txt e o arquivo2.txt são excluídos. 
 
48) Sobre o protocolo HTTP, Cookies e Sessões, 
NÃO É CORRETO afirmar que: 
 
(A) Cada sessão possui um identificador único 
por cliente web.  
(B) O protocolo HTTP permite a manutenção do 
estado entre requisições distintas. 
(C) Cookies ou reescrita de URL são usados 
para identificar uma sessão específica. 
(D) Os dados de sessão são armazenados no 
servidor, enquanto que os cookies são 
armazenados na máquina cliente. 
(E) O uso de sessões possibilita o 
compartilhamento de dados entre páginas 
distintas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49) Diagramas na modelagem têm o poder de fornecer múltiplas visões do sistema a ser 
desenvolvido, permitindo assim a completitude da modelagem. 
 

Processo de Emissão de Saldo 
 

 
 
A figura acima representa um diagrama de: 
 
(A) Máquina de Estado 
(B) Objetos 
(C) Atividade 
(D) Comunicação 
(E) Sequência 
 
50) Assinale a alternativa INCORRETA sobre a visualização da página a.html  em um navegador 
Web. 
 

arquivo: a.html arquivo: b.css 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict //EN" 
       "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-stri ct.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en " xml:lang="en"> 
<head> 
  <meta http-equiv="content-type" content="text/htm l;charset=UTF-8" /> 
  <title>Principal</title> 
  <link rel="stylesheet" href="b.css" /> 
</head> 
<body> 
  <h1>IFPI</h1> 
  <p id="ifpi">Instituto</p> 
  <p class="ifpi">Federal</p> 
  <p>do Piauí</p> 
  </body> 
</html> 

body { 
 font-style: normal; 
 font-weight: normal; 
 font-family: serif; 
} 
 
h1 { 
 font-family: sans-serif; 
} 
 
p { 
font-style: italic; 
} 
 
p.ifpi { 
 font-weight: bold; 
 font-family: sans-serif; 
} 
 
p#ifpi { 
 font-style: normal; 
 font-weight: normal; 
} 

 
(A) A palavra IFPI é exibida utilizando fonte sem serifa. 
(B) A palavra Federal é exibida utilizando fonte sem serifa, com estilo itálico e peso (weight) negrito. 
(C) A palavra Piauí é exibida utilizando fonte com serifa, com estilo itálico e peso (weight) normal. 
(D) A palavra Principal não é exibida no corpo do documento, mas no topo da janela do navegador Web. 
(E) A palavra Instituto é exibida utilizando fonte sem serifa, com estilo normal e peso (weight) normal. 
 


