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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 azul 
(preferencialmente) ou preta, 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. 

 

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 



LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
NOTURNO DE BELO HORIZONTE 
 
(fragmento) 
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Nós somos na Terra o grande milagre do amor 
E embora tão diversa a nossa vida 
Dançamos juntos no carnaval das gentes, 
Bloco pachola do "Custa mas vai". 
E abre alas que eu quero passar! 
Nós somos os brasileiros auriverdes: 
As esmeraldas das araras 
Os rubis dos colibris 
Os abacaxis as mangas os cajus 
Atravessam amorosamente 
A fremente celebração do Universal! 
Que importa que uns falem mole descansado 
Que os cariocas arranhem os erres na garganta 
Que os capixabas e paroaras escancarem as vogais? 
Que tem se o quinhentos réis meridional 
Vira cinco tostões do Rio pro Norte? 
Juntos formamos este assombro de misérias 
e grandezas, 
Brasil, nome de vegetal... 

 
(Mário de Andrade, Poesias completas. 6. ed. São 

Paul: Martins Editora, 1980.) 
 
1) O tema central da poesia de Mário de Andrade é: 
 
(A) a desunião do povo brasileiro em relação à 
sua diversidade cultural. 
(B) a exaltação à solidariedade do povo 
brasileiro, em relação à sua  diversificação 
regional. 
(C) o tom irônico aos problemas sociais e 
culturais do Brasil. 
(D) os problemas éticos e religiosos nos 
diferentes estados brasileiros. 
(E) as diferenças brasileiras no âmbito racial e 
folclórico. 
 
2) No primeiro verso, a expressão na terra  
exerce a função sintática de: 
 
(A) objeto direto. 
(B) adjunto adnominal.  
(C) adjunto adverbial de lugar. 
(D) sujeito. 
(E) aposto. 
 
 
 
 
 
 

3) No verso Que importa que uns falem mole 
descansado , Mário de Andrade faz alusão 
aos(às): 
 
(A) variações linguísticas presentes na oralidade. 
(B) incoerências da linguagem oral. 
(C) aos erros de concordância nominal.  
(D) aos erros de regência verbal. 
(E) aos desvios de concordância verbal. 

MAIS ATIVOS, MAIS ESPERTOS 

Novas pesquisas sugerem que a prática regular de 
exercícios estimula a multiplicação de neurônios e 
favorece a aprendizagem 

 O cérebro de quem pratica atividade física 
regularmente funciona melhor. Os atletas e os 
profissionais de educação física dizem isso há muito 
tempo. Pela primeira vez, porém, os cientistas 
conseguiram reunir um conjunto de evidências para 
sustentar a afirmação que antes parecia ser apenas 
um recurso para manter os alunos estimulados. Com 
a ajuda de imagens de ressonância magnética, os 
pesquisadores conseguiram determinar o que 
acontece no cérebro de quem malha. Concluíram que 
fazer exercício uma hora por dia, pelo menos três 
vezes por semana, estimula a produção de neurônios 
e favorece a aprendizagem. Em outras palavras: 
quem se exercita fica mais esperto. 
 Cientistas da Universidade Colúmbia e do 
Instituto de Pesquisas Salk, nos Estados Unidos, 
submeteram um grupo de voluntários a essa rotina de 
malhação durante três meses. Concluíram que a 
prática dobrou o fluxo de sangue no cérebro e 
provocou o nascimento de novas células no 
hipocampo, a área relacionada com a memória e com 
a capacidade de aprendizagem. 
 Para investigar esse fenômeno, os 
pesquisadores da Universidade Estadual de 
Campinas decidiram analisar a cabeça dos judocas 
profissionais. O cérebro deles foi comparado com o de 
indivíduos sedentários pelo educador físico Wantuir 
Jancini, sob a orientação do neurologista Li Li Min. 
Imagens de ressonância magnética revelaram que os 
atletas possuíam maior quantidade de massa cinzenta 
em áreas ligadas ao desenvolvimento motor e à 
concentração. 
 

(Revista Época, 5/11/2002, p. 128) 
 
 
4) A função da linguagem predominante no texto 
acima é: 
 
(A) conativa 
(B) emotiva 
(C) metalinguística 
(D) fática 
(E) referencial 



5) No primeiro período, do primeiro parágrafo do 
texto, há respectivamente: 
 
(A) uma oração coordenada assindética e uma 
oração sindética explicativa. 
(B) uma oração principal e uma oração 
subordinada substantiva objetiva indireta. 
(C) uma oração principal e uma oração adjetiva 
restritiva. 
(D) duas orações coordenadas assindéticas. 
(E) uma oração principal e uma oração adverbial 
final. 
 
6) Seguem a mesma regra de acentuação das 
palavras neurônio , três  e prática : 
 
(A) história, polonês, ótica. 
(B) secretária, mês, câmeras. 
(C) próprio, rês, fórceps. 
(D) amável, camponês, saúde. 
(E) infância, mói, balaústre. 
 
7) O pronome demonstrativo isso (linha 3) 
retoma: 
 
(A) quem pratica atividade física regularmente 
funciona melhor. 
(B) os atletas e os profissionais de educação 
física. 
(C) atividade física. 
(D) o cérebro de quem pratica atividade física 
regularmente funciona melhor. 
(E) multiplicação de neurônios. 
 
8) No texto, exerce função sintática de aposto: 
 
(A) pela primeira vez. 
(B) durante três meses. 
(C) a área relacionada com a memória e com a 
capacidade de aprendizagem. 
(D) para investigar esse fenômeno. 
(E) os pesquisadores da Universidade Estadual 
de Campinas. 
 
9) Assinale a opção em que as palavras sejam 
formadas, respectivamente, pelo mesmo 
processo de formação das palavras reunir  e 
regularmente : 
 
(A) multiplicação - manter 
(B) prever - lealdade 
(C) imoral - reescrever 
(D) felizmente - jornalista 
(E) impróprio - autoescola 
 
 

10) A mensagem central do texto Mais ativos, 
mais espertos revela que: 
 
(A) o exercício físico é benéfico somente para 
atletas e judocas. 
(B) os profissionais de educação física 
supervalorizam o benefício dos exercícios físicos. 
(C) não há diferença entre o cérebro de quem faz 
exercícios e de quem não o faz. 
(D) quem se exercita fica menos esperto.  
(E) exercício físico regular estimula a 
multiplicação de neurônios e favorece a 
aprendizagem. 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11) NÃO são camadas formalmente definidas 
pelo modelo TCP/IP: 
 
(A) Física e Aplicação 
(B) Física e Enlace 
(C) Inter-redes e  Aplicação 
(D) Enlace e Transporte 
(E) Inter-Redes  e Host/Rede 
 
12) Das afirmativas abaixo, assinale aquela que 
está correta: 
 
(A) O modelo de referência OSI/ISO  teve grande 
aplicação prática devido aos seus protocolos 
amplamente conhecidos 
(B) O modelo de referência TCP/IP é aberto e 
independe dos protocolos TCP, IP e UDP 
(C) O modelo de referência TCP/IP surgiu depois 
dos protocolos TCP, IP e UDP 
(D) Os protocolos TCP e IP são utilizados nos 
modelos OSI/ISO 
(E) Nenhuma das alternativas acima está correta 
 
13) Dos protocolos abaixo, aquele que é 
imprescindível para a Internet é o: 
 
(A) IP 
(B) TCP 
(C) UDP 
(D) HTTP 
(E) DNS 
 
 
 
 
 
 
 



14) São protocolos que atuam APENAS  na 
camada de aplicação do modelo TCP/IP: 
 

(A) TCP, SNMP, DNS, HTTP e SSH 
(B) IP  
(C) TCP  
(D) UDP 
(E) HTTP 
 
15)  Das alternativas abaixo, assinale a FALSA : 
 
(A)  Vírus são programas que se instalam nos 
computadores com o objetivo de danificar 
arquivos e provocar funcionamento irregular de 
computadores. 
(B)  Sniffers são programas que espionam  
tráfego de redes, podendo coletar informações 
que trafegam na rede. 
(C)  Firewall é um conjunto de regras que 
gerenciam o tráfego de entrada e saída em uma 
rede de computadores. 
(D)  Criptografia é um mecanismo de 
autenticação seguro de redes que certifica que 
autenticidade de usuários. 
(E)  Proxy é um programa que centraliza o 
acesso de uma rede a Internet, podendo 
inclusive regular o acesso a determinado 
conteúdo. 
 
16) Das alternativas abaixo, assinale aquela que 
NÃO representa uma área de gerência de 
projetos: 
 
(A) Controle 
(B) Escopo 
(C) Integração 
(D) Qualidade 
(E) Recursos Humanos 
 
17) De acordo com o PMBOK, a definição de um 
projeto contempla um: 
 
(A) empreendimento permanente e não único 
(B) empreendimento permanente e único 
(C) empreendimento temporário e único 
(D) empreendimento temporário e não único 
(E) empreendimento que não depende de 
temporalidade e unicidade 
 
 
 
 
 
 
 
 

18) Das alternativas abaixo, assinale aquela que 
contém APENAS  processos de gerência de 
projetos: 
 
(A) Início, planejamento e feedback 
(B) Avaliação, controle e feedback 
(C) Controle, execução e avaliação 
(D) Planejamento, execução e controle  
(E) Início, feedback e avaliação 
 
19)  Em um modelo de estrutura organizacional 
do tipo matricial fraca, aquele que tem a 
autoridade sobre o projeto é(são) o(os): 
 
(A) gerente de projetos 
(B) gerente funcional 
(C) cliente 
(D) principal fornecedor 
(E) membros igualmente 
 
20) Considere o gerenciamento de um projeto 
para a construção de um jogo para celular. Das 
alternativas abaixo, aquela que NÃO representa 
um stakeholder para o projeto é(são) o(os), as: 
 
(A) lojas que revendem os celulares 
(B) membros da equipe 
(C) fornecedores de celulares 
(D) cliente final 
(E) patrocinador 
 
21) No Linux Debian, considere o conteúdo de 
um arquivo de configuração mostrado no quadro 
seguinte: 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
 
 

option domainoption domainoption domainoption domain----name "lab1.com.br";name "lab1.com.br";name "lab1.com.br";name "lab1.com.br";        

defaultdefaultdefaultdefault----leaseleaseleaselease----time 86400;time 86400;time 86400;time 86400;        
maxmaxmaxmax----leaseleaseleaselease----time 86400;time 86400;time 86400;time 86400;        
authoritative;authoritative;authoritative;authoritative;        
loglogloglog----facility local1;facility local1;facility local1;facility local1;        
    
subnet 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 {subnet 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 {subnet 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 {subnet 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 {        

range 10.0.0.150 1range 10.0.0.150 1range 10.0.0.150 1range 10.0.0.150 10.0.0.250;0.0.0.250;0.0.0.250;0.0.0.250;        
option domainoption domainoption domainoption domain----namenamenamename----servers 10.0.0.254, servers 10.0.0.254, servers 10.0.0.254, servers 10.0.0.254, 
10.0.0.245;10.0.0.245;10.0.0.245;10.0.0.245;        
option routers 10.0.0.254;option routers 10.0.0.254;option routers 10.0.0.254;option routers 10.0.0.254;        
}}}}        



(A) Dhcp.conf 
(B) named.conf 
(C) db.local 
(D) Dhcpd.conf 
(E) hosts.allow 
 
22) Um usuário Linux executou a seguinte 
sequência de comando: 
  
 cd ~ 
 mkdir IFPI 
 cd IFPI 
 ls /boot/ >> arquivo.txt 
 ls /home/ > arquivo.txt 
 cat arquivo.txt 
  
Com base nos comandos executados acima, as 
informações exibidas pelo comando cat na última 
linha serão: 
 
(A) Os arquivos e pastas existentes em /boot. 
(B) Os arquivos e pastas existentes em /boot e 
/home concatenados. 
(C) Os arquivos e pastas existentes em /home. 
(D) Nenhuma, pois irá dar erro, visto que o 
arquivo.txt não foi criado. 
(E) Nenhuma, visto que o arquivo foi criado mas 
não foram inseridas informações no mesmo. 
 
23) Considere as seguintes afirmações abaixo a 
respeito de Active Directory e Windows 2003 
Server. 
 
I Quando o Windows 2003 Server estiver 
configurado para trabalhar com um Workgroup, 
cada servidor manterá uma lista separada para 
contas de usuários, grupos e políticas de 
segurança. 
II Estações de trabalho com o Windows XP 
Home podem ser configuradas para fazer parte 
de um domínio. 
III Os Member Servers possuem a capacidade de 
autenticação de clientes do domínio. 
IV O Active Directory se baseia no DNS para 
realizar o serviço de resolução de nomes. 
 
Com relação às assertivas acima, é CORRETO 
afirmar que: 
 
(A) I, II e IV são verdadeiras 
(B) I e IV são verdadeiras 
(C) II e IV são verdadeiras 
(D) II, III e IV são verdadeiras 
(E) III e IV são verdadeiras 
 
 

24) O laboratório de informática do IFPI utiliza 
Windows XP e por questão de segurança precisa 
ocultar a partição C: . O comando utilizado para 
tal tarefa é: 
 
(A) secpol.msc 
(B) gpedi.msc 
(C) dcpromo.msc 
(D) compmgmt.msc 
(E) control 
 
25) No sistema operacional Linux, os comandos 
para alterar o usuário dono de determinado 
arquivo, adicionar um novo usuário e mostrar 
uma lista dos usuários que efetuaram login no 
sistema desde a instalação do mesmo são: 
 
(A) chmod, useradd, last 
(B) chown, adduser, lastlog 
(C) chroot, useradd, history 
(D) chmod, adduser, lastlog 
(E) chown, adduser, last 
 
26) Considere os requisitos descritos abaixo: 
 
I A interface do sistema é implementada como 
formulários em um browser HTML. 
II O cliente acessa o sistema apenas para efetuar 
consultas. 
III São gerados relatórios de compras 
semanalmente. 
IV O tempo de registro de cada produto deve ser 
inferior a um segundo. 
V É calculado automaticamente o valor do 
pagamento da fatura. 
 
São Requisitos Funcionais: 
 
(A) III e V 
(B) I, II e IV 
(C) III e IV 
(D) II, III e V 
(E) II e III 
 
27) No Ciclo de Vida de um Sistema, a fase em que 
ocorre a construção de modelo lógico do sistema a ser 
desenvolvido, utilizando-se de diagramas de fluxos de 
dados, dicionários de dados e descrição de algoritmos, 
podendo sofrer mudanças após ser revisto em 
conjunto com o usuário ou administração da empresa, 
é conhecida como fase de: 
 
(A) Projeto 
(B) Detalhamento 
(C) Implementação 
(D) Análise 
(E) Manutenção 



28) Analise as afirmativas abaixo a respeito dos 
Modelos Ágeis de Processo: 
 
I Extreme Programming (XP) utiliza uma 
abordagem orientada a objetos como seu 
paradigma de desenvolvimento preferido e 
trabalha com um conjunto de regras dividido em 
quatro atividades-chave: planejamento, projeto, 
codificação e testes. 
II Na etapa Especulação do Desenvolvimento 
Adaptativo de Software (DAS), as pessoas que 
trabalham juntas precisam confiar umas nas 
outras para poder criticar sem animosidade, 
ajudar sem ressentimento, trabalhar muito mais 
do que costumam, ter muita habilidade para 
construir com o trabalho em mãos e comunicar 
problemas para que haja uma ação efetiva. 
III No SCRUM as reuniões são rápidas e feitas 
diariamente, possuindo três questões-chave com a 
participação de todos os membros da equipe: O que 
você fez desde a última reunião de equipe? Quais 
obstáculos você está encontrando? O que você 
planeja realizar até a próxima reunião? 
IV O Desenvolvimento Guiado por Características 
consiste em um processo ágil e adaptativo que pode 
ser aplicado a projetos de software de tamanho 
moderado. 
 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
 
(A) III e IV 
(B) I, II e III 
(C) I, III e IV 
(D) I, II e IV 
(E) I e II 
 
29) Assinale a alternativa que mostra uma 
operação DML seguida de uma operação DDL: 
 
(A) update / delete. 
(B) select / insert. 
(C) drop table / insert. 
(D) create table / create index. 
(E) insert / create table. 
 
30) Dadas as Formas Normais abaixo, assinale aquela 
em que somente acontece quando nenhum de seus 
atributos possui dependência transitiva em relação a 
outro atributo que não participe da chave primária, ou 
seja, não exista nenhum atributo intermediário entre a 
chave primária e o próprio atributo observado. 
 
(A) 3 FN 
(B) 5 FN 
(C) 4 FN 
(D) 2 FN 
(E) FNBC 

31) Relativo a banco de dados, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
(A) Entre todos os modelos de dados, os 
Modelos Físicos de dados são usados para 
descrevê-los em nível mais alto de abstração. 
(B) Toda estrutura lógica do banco de dados 
pode ser expressa por meio do diagrama E-R, 
que é composto somente pelos seguintes 
elementos: Retângulos, Elipses, Losangos. 
(C) A capacidade de modificar a definição dos 
esquemas em determinado nível, sem afetar o 
esquema no nível superior, é chamado de 
independência de dados. 
(D) No modelo de rede, os registros estão 
organizados em árvores em vez de gráficos 
arbitrários. 
(E) O Modelo E-R é um dos modelos com menor 
capacidade semântica. 
 
32) Ben Shneiderman enumerou três princípios 
que devem ser levados em consideração no 
projeto de interfaces de usuários: o uso das oito 
regras douradas do projeto de interfaces, o 
reconhecimento da diversidade de usuários e a 
prevenção de erros. Analise as afirmativas a 
seguir: 
 
I Manter um mesmo padrão no uso da 
terminologia, cores, formatos, sequências, etc. 
II Definir uma sequência de ações organizadas 
em grupo (ciclo) com início, meio e fim, que 
permita fechar o ciclo de forma consistente, 
partindo em seguida para um novo ciclo de 
ações. 
III Classificar os usuários em três níveis: novatos, 
intermediários e experientes. 
IV Fazer com que o usuário tenha o controle da 
ação a ser realizada pelo sistema, como o 
responsável pelo sistema e iniciador da ação, e 
não apenas responder às ações do sistema. 
 
Fazem parte das regras de ouro de 
Shneiderman: 
 
(A) apenas a afirmativa III 
(B) apenas a afirmativa IV 
(C) nenhuma das alternativas 
(D) as afirmativas I, II e IV 
(E) as afirmativas I e III 
 
 
 
 
 
 



33) Um dos elementos indispensáveis para que 
ocorra a interação humano-computador (IHC) de 
forma satisfatória está no atendimento dos 
critérios de usabilidade, que engloba um conjunto 
de técnicas que facilitam a realização de tarefas 
pelos usuários de computadores. Dos atributos 
dispostos a seguir, o único que não condiz com 
esses aspectos é: 
 

(A) ter poucos erros 
(B) não ser difícil de aprender  
(C) ser subjetivamente agradável 
(D) não ser eficiente na utilização 
(E) não ser difícil de ser recordado 
 
34) Christian Bastien e Dominique Scapin 
definiram uma lista de critérios principais de 
ergonomia de interfaces homem-computador: 
condução, carga de trabalho, controle explícito, 
adaptabilidade, gestão de erros, consistência, 
significado dos códigos/denominações, e 
compatibilidade. Alguns desses critérios se 
dividem em sub-critérios, que por sua vez, se 
dividem em critérios elementares. Nas 
alternativas a seguir, participa da adaptabilidade 
o sub-critério: 
 

(A) presteza 
(B) flexibilidade 
(C) agrupamento/distinção entre itens 
(D) feedback imediato 
(E) legibilidade 
 
35) A observação direta é um dos métodos de 
avaliação de interfaces aplicados em testes de 
usabilidade onde o(os): 
 

(A) usuário pode estar sendo monitorado por 
uma câmera de vídeo enquanto interage com o 
sistema 
(B) avaliadores se reúnem e discutem os 
problemas levantados pelos usuários de um 
sistema 
(C) avaliador está ao lado do usuário observando 
suas interações com o sistema 
(D) usuários executam somente tarefas que se 
adaptam ao seu gosto 
(E) avaliador está ao lado do usuário, conduzindo 
suas interações com o sistema 
 
36) Os componentes de um sistema de 
computador são: 
 

(A) Teclado, mouse e monitor de vídeo 
(B) CPU, banco de dados e Internet 
(C) Input, output e processamento 
(D) Mainframe, notebook e handheld 
(E) Hardware, software e pessoas 

37) A memória localizada dentro da Unidade 
Central de Processamento (CPU) de um 
computador chama-se: 
 

(A) RAM 
(B) Registradores 
(C) ROM 
(D) EPROM 
(E) CD-ROM 
 
38) O ciclo da máquina compreende o tempo 
necessário para: 
 

(A) Decodificar a instrução da memória 
(B) Transferir dados da memória para registros 
na ALU 
(C) Recuperar, executar e armazenar uma 
operação 
(D) Substituir uma página de dados da memória 
secundária para a RAM 
(E) Executar a operação de backup de um 
sistema de computação 
 
39) O sistema de informações de uma empresa foi 
subdividido em 7 módulos. Para cada módulo um 
usuário possui um nível de acesso associado: 0, 1, 
2, 3. O código de segurança é gerado pela 
concatenação dos níveis de acesso (em notação 
binária) dos 7 módulos em questão, sendo o módulo 
1 o valor mais à esquerda. Assim, para o código 
3144, assinale o nível de acesso do usuário para o 
módulo 4: 
 
(A) 0 
(B) 2 
(C) 3 
(D) 4 
(E) 1 
 
40) Assinale a alternativa que corresponde ao 
caminhamento em pré-ordem na árvore abaixo: 

 
 

(A) 3, 8, 3, 7, 6, 12, 6, 10 e 5 
(B) 3, 8, 6, 7, 12, 3, 6, 5 e 10 
(C) 3, 6, 12, 7, 8, 5, 10, 6 e 3 
(D) 3, 8, 6, 3, 7, 10, 6, 12 e 5 
(E) 3, 6, 8, 10, 7, 3, 5, 12 e 6 



41) Sobre o ambiente de desenvolvimento Delphi 
2010, é CORRETO afirmar: 
 
(A) Permite a criação de aplicações 64-bit. 
(B) Possibilita a criação de aplicações para a 
plataforma .NET. 
(C) Somente permite a geração de código binário 
nativo para Windows 32-bit. 
(D) Permite o desenvolvimento de aplicações 
nativas para Windows, MAC e Linux. 
(E) Tem como pre-requisito a instalação do 
Microsoft .NET Framework 2.0 ou superior. 
 
42) A alternativa que melhor corresponde à 
implementação do diagrama de classes abaixo é: 
 

 
(A) public interface C { ... } 

public interface D extends C { ... } 
public class B implements C { ... } 
public class A extends B implements D { ... } 

  
(B) public interface C { ... } 

public interface D implements C { ... } 
public class B extends C { ... } 
public class A extends D implements B { ... } 

  
(C) public interface C { ... } 

public interface D implements C { ... } 
public class B implements C { ... } 
public class A extends B implements D { ... } 

  
(D) public class C { ... } 

public class D extends C { ... } 
public interface B implements C { ... } 
public interface A extends B implements D { ... } 

  
(E) public class C { ... } 

public class D extends C { ... } 
public class B extends C { ... } 
public class A extends B, D { ... } 

 
 
 
 
 
 
 

43) Julgue os itens abaixo e, em seguida, 
assinale a alternativa correta. 
 
I O sistema operacional é um programa ou um 
conjunto de programas cuja função é servir de 
interface entre um computador e o usuário. 
II O UNIX é um sistema operacional escrito na 
linguagem C. Ele é facilmente adaptável a 
qualquer máquina, além de permitir a execução 
de várias tarefas simultaneamente. 
III O primeiro sistema operacional realmente 
multitarefa voltado aos microcomputadores de 32 
bits, da linha PC, foi o Windows da Microsoft. 
 
(A) As alternativas I e III estão corretas. 
(B) As alternativas II e III estão corretas. 
(C) Apenas a alternativa III está correta. 
(D) As alternativas I e II estão corretas. 
(E) As alternativas I, II e III estão corretas. 
 
44) Analise as afirmativas abaixo sobre 
arquitetura de computadores e assinale a 
alternativa INCORRETA. 
 
(A) Um processador matricial consiste em um 
grande número de processadores idênticos que 
efetuam a mesma sequência de instruções em 
diferentes conjuntos de dados. 
(B) Multiprocessador é um sistema com mais de 
uma CPU que compartilha uma memória em 
comum. 
(C) Multicomputador é um  sistema que consiste 
em grande número de computadores 
interconectados, cada um com sua própria 
memória privada, mas nenhuma memória em 
comum. 
(D) Dentre os esquemas de implementação 
possíveis para o sistemas multiprocessadores, o 
mais simples é um barramento único com várias 
CPUs e uma memória, todas ligadas neste 
barramento. 
(E) As CPUs dos sistemas de multicomputadores 
são também conhecidas como CPUs fortemente 
acoplados. 
 
45) Usando-se a lei distributiva da álgebra 
booleana, a expressão (A + C).(B + C)  pode ser 
fatorada para: 
 
(A) A.C + A.B 
(B) (A.C) + B 
(C) (A.B) + C 
(D) C.(A + B) 
(E) B.(A + C) 
 
 
 



46) Analise o texto e o diagrama de Caso de Uso abaixo como requisito para um Sistema de Controle 
de Hotel: 
 
As diárias vencem ao meio-dia e devem ser quitadas semanalmente. Quando o cliente for quitar a 
fatura, quitará não somente as diárias do(s) quarto(s) que alugou, mas também qualquer serviço e 
itens consumidos no frigobar, se solicitados. 
 

Diagrama de Caso de Uso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As descrições das associações entre os Casos de Uso Quitar Diárias e Quitar Serviços / Quitar 
Diárias e Quitar Consumo são respectivamente: 
 
(A) Generalização e Inclusão 
(B) Extensão e Generalização 
(C) Inclusão e Inclusão 
(D) Extensão e Extensão 
(E) Inclusão e Extensão 
 
Baseado na tabela abaixo: ´aluno´, responda as questões 47 e 48: 

 
 
47) Caso haja a necessidade de transferência do aluno ‘Domingos José Barbosa’ de Angical para 
Floriano, o comando SQL, a ser utilizado para que essa ação seja efetivada no banco de dados, será: 
 

(A) insert aluno set campus = 'Floriano', endereco = 'Rua Rui Barbosa 12 - Bairro Centro' where codaluno = 3; 
(B) update aluno set campus = 'Floriano', endereco = 'Rua Rui Barbosa 12 - Bairro Centro' where codaluno = 3; 
(C) update aluno set campus, endereco = 'Floriano', 'Rua Rui Barbosa 12 - Bairro Centro' where campus = 
‘Angical’; 
(D) insert aluno set campus, endereco = 'Floriano', 'Rua Rui Barbosa 12 - Bairro Centro' where codaluno = 3; 
(E) select aluno set campus = 'Floriano', endereco = 'Rua Rui Barbosa 12 - Bairro Centro' where campus = 
‘Angical’; 
 

Quitar 
Diárias 

Quitar 
Serviços 

Quitar 
Consumo 

Hóspede 



48) Observando o atributo ‘endereco’, este pode ser caracterizado como um atributo do tipo: 
 

(A) multivalorado 
(B) derivado 
(C) monovalorado 
(D) simples 
(E) composto 
 
49) De acordo com a arquitetura MVC (Modelo - Visão - Controlador), assinale a alternativa que 
melhor representa a correspondência entre os arquivos abaixo escritos em linguagem PHP e os 
conceitos relacionados a Modelo, Visão e Controlador. 
 

Arquivo: a.php Arquivo: b.php Arquivo: c.php 

<?php 
require_once('b.php'); 
 
class A { 
  function x() { 
    $b = new B('Lucas','3222-1234'); 
    require_once('c.php'); 
  } 
} 
$a = new A(); 
$a->x(); 
?> 
 

<?php 
class B { 
  private $nome, $fone; 
  function B($nome, $fone){ 
    $this->nome = $nome; 
    $this->fone = $fone; 
  } 
 
  function getNome() { 
    return $this->nome; 
  } 
 
  function getFone() { 
    return $this->fone; 
  } 
} 
?> 
 

<html> 
 <head> 
   <title>B</title> 
 </head> 
 <body> 
  <h1>B</h1> 
  <p> 
  Nome: <?= $b->getNome() ?> 
  </p> 
  <p> 
  Fone: <?= $b->getFone() ?> 
  </p> 
 </body> 
</html> 
 

 

(A) a.php  representa o Controlador;   b. php  representa a Visão;   c.php  representa o Controlador . 
(B) a.php  representa o Modelo;   b. php  representa a Visão;   c.php  representa o Controlador . 
(C) a.php  representa o Controlador;   b. php  representa o Modelo;   c.php  representa a Visão . 
(D) a.php  representa o Modelo;   b. php  representa o Controlador;   c.php  representa a Visão . 
(E) a.php  representa a Visão;   b. php  representa o Controlador;   c.php  representa o Modelo . 
 
50) A partir das classes A e B definidas abaixo, assinale a alternativa que corresponde à saída 
resultante da execução do método main da classe B. 
 
public  class  A extends  RuntimeException { 
  public  A() { 
    super (); 
  } 
 
  public  A(String m, Throwable c) { 
    super (m, c); 
  } 
 
  public  A(String message) { 
    super (message); 
  } 
 
  public  A(Throwable cause) { 
    super (cause); 
  } 
} 
 

public  class  B { 
  public  B(int  n) { 
    if  (n < 0) { 
      throw  new  A("98 "); 
    } 
    System.out.print(n + " "); 
  } 
   
  public  static  void  main (String[] args) { 
    try  { 
        new  B(10); new  B(5); new  B(-1); 
        new  B(0); new  B(-3); 
    } catch  (A e) { 
        System.out.print(e.getMessage()); 
    } finally  { 
        System.out.println("99"); 
    } 
  } 
} 
 

 

 
(A) 10  5  98  99 
(B) 10  5  -1  0  -3 
(C) 10  5  -1  0  -3  99 
(D) 10  5  98  -1  0  98  -3  99 
(E) 10  5  98 


