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o f i , 3 DO ESTADO DE SAO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

008. PRova OBJETIVA

ANALISTA DE SISTEMAS JUDICIÁRIO

• VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CON-

TENDO 60 QUESTÕES OBJETIVAS.

• CONFIRA SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO IMPRESSOS NA CAPA

DESTE CADERNO.

• LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE

VOCÊ CONSIDERA CORRETA.

• RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.

• MARQUE, NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS, LOCALIZADA NO

VERSO DESTA PÁGINA, A LETRA CORRESPONDENTE À ALTERNATIVA

QUE VOCÊ ESCOLHEU.

• TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE

TINTA AZUL OU PRETA, TODAS AS RESPOSTAS ANOTADAS NA FOLHA

INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS.

• A DURAÇÃO DA PROVA É DE 4 HORAS.

• A SAÍDA DO CANDIDATO DA SALA SERÁ PERMITIDA APÓS TRANS-

CORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA.

• AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS

E ESTE CADERNO, PODENDO DESTACAR ESTA CAPA PARA FUTURA

CONFERÊNCIA COM O GABARITO A SER DIVULGADO.

FUNDAÇÃO

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES. 
VWieSp e

07.08.2011



° TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR

DO ESTADO DE SÃO PAULO

FoLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

oueST RESPOSTA oues RESPOSTA oueSTN RESPOSTA

01 A B C D E 21 A B C D E 41 A B C D E

02 A B C D E 22 A B C D E 42 A B C D E

03 A B C D E 23 A B C D E 43 A B C D E

04 A B C D E 24 A B C D E 44 A B C D E

05 A B C D E 25 A B C D E 45 A B C D E

06 A B C D E 26 A B C D E 46 A B C D E

07 A B C D E 27 A B C D E 47 A B C D E

08 A B C D E 28 A B C D E 48 A B C D E

09 A B C D E 29 A B C D E 4g A B C D E

10 A B C D E 30 A B C D E 50 A B C D E

11 A B C D E 31 A B C D E 51 A B C D E

12 A B C D E 32 A B C D E 52 A B C D E

13 A B C D E 33 A B C D E 53 A B C D E

14 A B C D E 34 A B C D E 54 A B C D E

15 A B C D E 35 A B C D E 55 A B C D E

16 A B C D E 36 A B C D E 56 A B C D E

17 A B C D E 37 A B C D E 57 A B C D E

18 A B C D E 38 A B C D E 58 A B C D E

19 A B C D E Sg A B C D E 59 A B C D E

20 A B C D E 40 A B C D E 60 A B C D E
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CONHECIMENTOS GERAIS

LíNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 05.

Entre os sinais que marcam um país como subdesenvolvido,

ninguém mais discute, há muito tempo, que o baixo nível da edu-

cação está na linha de frente. Não dá para disfarçar; é uma ferida

bem no meio da testa. Há muitas outras marcas desse tipo, claro,

todas visíveis quando se presta um mínimo de atenção à paisagem

pública, e nenhuma delas está em falta no Brasil que se pode ver

à nossa volta. São coisas muito simples. Todo país subdesenvol-

vido, por exemplo, tem mosca; não há exceções. Os aeroportos,

em vez de terem à sua volta hotéis operados pelas grandes cadeias

internacionais, são cercados por favelas. Homicidas confessos

podem começar o cumprimento de suas penas onze anos após

o crime que cometeram, quando não são "cidadãos comuns". É
uma estrada que vai longe. A cada realidade dessas, é como se

uma placa de sinalização avisasse: "Atenção: você está num país

subdesenvolvido". Não adianta, aí, ter um PIB que passa dos

2 trilhões de dólares, assistir ao lançamento de imóveis com pre-

ços de Manhattan ou anotar o que diz a máquina de propaganda

do governo. O atraso continua do mesmo tamanho, indiferente a

tudo isso - e não vai mudar, por mais que se avance aqui ou ali,

enquanto esses sinais estiverem presentes. Não vai mudar, para

começo de conversa, enquanto a educação pública no Brasil for

o que é hoje.

(i R. Guzzo. O ministro não conta. Veja, 8 de junho de 2011)



01. É correto afirmar que o juízo do autor acerca dos fatos que

comenta mostra

(A) intolerância, pois incita o leitor a manifestar-se enfatica-

mente junto aos responsáveis pelo subdesenvolvimento.

(B) condescendência com o poder público, diante dos dados

de progresso que contradizem o pessimismo da maioria.

(C) conformismo, especialmente diante da constatação de

que a situação não é privilégio no Brasil.

(D) censura, à vista da indicação de dados sociais negativos

sem perspectiva de mudanças para melhor.

(E) reprovação aos governos que insistem em camuflar os

dados de subdesenvolvimento e às ações da população.

02. Assinale a alternativa contendo afirmação correta acerca deste

trecho:

Homicidas confessos podem começar o cumprimento de suas

penas onze anos após o crime que cometeram, quando não

são "cidadãos comuns".

(A) A frase final do trecho indica uma condição, de natureza

restritiva: somente se o homicida for um"cidadão comum"

é que ele poderá começar a cumprir sua pena nas condi-

ções aí expostas.

(B) O trecho contém a informação implicita de que os "cida-

dãos comuns" não gozam do privilégio de começar

a cumprir pena por homicidio onze anos após terem

cometido o crime.

(C) O trecho expressa uma generalização de caráter pejora-

tivo, que está explicita na expressão posta entre aspas

("cidadãos comuns"), pois sugere que se trata de pessoas

de má reputação.

(D) Ao distinguir duas categorias de homicidas, o trecho

comete uma impropriedade, pois afirma algo que não

encontra base nem no texto nem nos fatos nele relatados.

(E) A rigor, o trecho explicita um ponto de vista preconcei-

tuoso do autor, pois, no contexto, o que ele afirma nesse

trecho é sua adesão à tese de que alguns homicidas - os

confessos - merecem tratamento especial da justiça.



03. Considere as seguintes passagens do texto:

I. Não dá para disfarçar; é uma ferida bem no meio da testa.

II. ... quando se presta um mínimo de atenção à paisagem

pública...

III. ... hotéis operados pelas grandes cadeias internacionais...

Caracteriza-se o emprego de palavras em sentido figurado

nas passagens transcritas em

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) I e II, apenas.

(D) Il e III, apenas.

(E) I, II e III.

04. Assinale a alternativa que reescreve trechos do texto de acordo

com a norma padrão de concordância e pontuação.

(A) É claro que existe muitas outras marcas desse tipo, que

de fato, tratam-se de feridas bem no meio da testa.

(B) Nenhuma das marcas do subdesenvolvimento está oculto;

pode-se ver todas à nossa volta.

(C) Faz muitos anos que não se discute mais isto: o baixo

nível da educação está na linha de frente, entre os sinais

marcantes do subdesenvolvimento.

(D) Na região dos aeroportos não podem haver hotéis de

grandes cadeias internacionais, o que tem mesmo, é

favelas por todo lado.

(E) Não basta 2 trilhões de PIB nem imóveis que se vê ven-

dido a preço dos de Manhattan.
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A tira de Edgar Vasques é referência para responder às questões

de números 05 e 06.

QUE FALTA bE E bE

EbUfAÇÃO HABITAÇÃO,

CUSP ALIMENTA
E SAÚbE

(Disponível em: <http: //gilnei-os.blogspot.com/2010/05/rango-

quarentao-repleto-de-ironia-acida.html> . Acesso em: 16jun. 2011)

05. Considere as seguintes afirmações acerca do texto de J. R.

Guzzo e da tira de Edgar Vasques.

I. Há associação temática entre os dois, visto que em ambos

se encontram referências a fatores do subdesenvolvimento.

II. A referência, na tira, a habitação, alimentação e saúde não

encontra paralelo no texto, nem mesmo implicitamente,

o que exclui a possibilidade de um diálogo entre os dois.

III. Há uma diferença fundamental entre os textos: a tira trata

reflexiva e criticamente o assunto, enquanto o texto de

Guzzo procura isentar-se de emitir opinião.

Está correto o que se afirma apenas em

(A) I. (B) II. (C) III. (D) I e II. (E) Il e III.

06. A palavra "educação", na tira, tem sentidos diferentes para as

personagens. É correto afirmar que o adulto a emprega com

o sentido de

(A) adestramento, e o garoto a toma no sentido de método

de estudos.

(B) polidez, e o garoto a toma no sentido de processo formal

de ensino e aprendizagem.

(C) ensinamento, e o garoto a toma no sentido de estágio do

processo de aprendizado.

(D) estudos, e o garoto a toma no sentido de desenvolvimento

físico e intelectual.

(E) conjunto de traços de personalidade, e o garoto a toma

no sentido de metodologia de instrução.



Leia o texto para responder às questões de números 07 a 10.

A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá

sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos

senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço,

outro, o ferro ao pé; havia também a máscara de folha-de-flandres.

A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por

lhes tapar a boca. Tinha só três buracos, dois para ver, um para

respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com o

vício de beber, perdiam a tentação de furtar, porque geralmente

era dos vinténs do senhor que eles tiravam com que matar a sede,

e aí ficavam dois pecados extintos, e a sobriedade e a honestidade

certas. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana

nem sempre se alcança sem o grotesco e alguma vez o cruel. Os

funileiros as tinham penduradas, à venda, na porta das lojas.

(Machado de Assis. Pai contra mãe. Em: Relíquias de casa velha)

07. Observe o emprego das palavras destacadas nas passagens

transcritas:

Não cito alguns aparelhos senão por se ligarem a certo ofício.

... e aí ficavam dois pecados extintos, e a sobriedade e a

honestidade certas.

Nos contextos em que se encontram, essas palavras equiva-

lem, correta e respectivamente, a

(A) fixo e adequadas.

(B) qualquer e precisas.

(C) algum e regulares.

(D) determinado e garantidas.

(E) correto e evidentes.

08. Assinale a alternativa em que a expressão em destaque tem o

sentido de posse, como tem a expressão destacada na frase -

A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos,

por lhes tapar a boca.

(A) A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos...

(B) Um deles era o ferro ao pescoço...

(C) Os funileiros as tinham penduradas, à venda, na porta

das lojas.

(D) ... havia também a máscara de folha-de-flandres.

(E) ... era dos vinténs do senhor que eles tiravam com que

matar a sede...



09. Assinale a alternativa em que a passagem do texto, reescrita,

apresenta emprego de pronomes de acordo com a norma

padrão da língua escrita.

(A) Eram ofícios e aparelhos os quais a escravidão levou-lhes

com ela.

(B) Contra o vício da embriaguez dos escravos, usava-se a

máscara de folha-de-flandres, que os fazia perdê-lo.

(C) A máscara tinha três buracos, e um cadeado atrás, onde

fechava ela.

(D) Se tinham a tentação de furtar, os escravos perdiam-a

junto com o vício que tinham de beber.

(E) Havia outras instituições sociais, cujas a escravidão levou

consigo.

10. Assinale a alternativa em que a palavra destacada imprime ao

contexto o sentido de causa.

(A) ... dois para ver, um para respirar...

(B) ... [a máscara] era fechada atrás da cabeça por um

cadeado.

(C) A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como

terá sucedido a outras instituições sociais.

(D) Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana

nem sempre se alcança sem o grotesco e alguma vez o

cruel.

(E) A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escra-

vos, por lhes tapar a boca.



ATUALIDADES

11. No dia 14 de maio, o candidato favorito para vencer as eleições

presidenciais francesas de 2012 foi preso dentro de um avião

que decolaria de Nova York para Paris, onde se reuniria com

autoridades internacionais. Sua prisão ocorreu porque uma

camareira o acusou de estupro. Apesar de declarar-se inocente,

foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica com GPS.

Esse político chama-se

(A) Le Pen, presidente do Senado da França.

(B) François Mitterrand, ex-presidente francês.

(C) Jacques Chirac, atual primeiro ministro da França.

(D) Nicolas Sarkozy, presidente do Partido Republicano

Francês.

(E) Dominique Strauss-Kahn, ex-diretor do FMI.

12. Segundo a Folha de S.Paulo, de 11 de junho de 2011, "contra-

riando PT e PMDB, seus dois principais aliados no Congresso,

a presidente Dilma Rousseff" trocou de pasta os ministros

das Relações Institucionais e da Pesca e Aquicultura. Para o

primeiro ministério foi escalado(a)

(A) a ministra Ana de Hollanda e, para a Pesca e Aquicultura,

o ministro Paulo Bernardo.

(B) o ministro Luíz Sérgio e, para a Pesca e Aquicultura, a

ministra Tereza Campello.

(C) a ministra Ideli Salvatti e, para a Pesca e Aquicultura, o

ministro Luíz Sérgio.

(D) o ministro Paulo Bernardo e, para a Pesca e Aquicultura,

a ministra Ana de Hollanda.

(E) a ministra Tereza Campello e, para a Pesca e Aquicultura,

o ministro Paulo Bernardo.

13. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, de 09 de junho de 2011,

"a Suíça deu ontem o primeiro passo concreto para abandonar

a energia nuclear com a aprovação, pelos deputados do país,

de um projeto de lei do governo nesse sentido". A mudança

da política energética da Suíça tem origem no desastre com

a central nuclear de Fukushima, no Japão, e acompanha a

decisão já anunciada pela

(A) Alemanha· (C) Holanda. (E) França.
(B) Inglaterra. (D) Itália.



14. A Itália ameaçou recorrer à Corte Internacional de Justiça

de Haia para tentar reverter a decisão do Brasil a respeito de

Cesare Battisti, responsabilizado pela morte de quatro cida-

dãos italianos em 1978 e 1979. O governo italiano questiona

a decisão do STF que, no dia 08 de junho de 2011,

(A) considerou legal o asilo político dado ao terrorista.

(B) deliberou que Battisti deverá ser solto.

(C) impediu a prisão do esquerdista italiano pela Interpol.

(D) aprovou a concessão de cidadania ao terrorista italiano.

(E) concedeu habeas corpus ao terrorista italiano.

15. No dia 04 de junho, os jornais brasileiros anunciavam que o

Brasil havia ficado nos últimos lugares em termos de cresci-

mento no primeiro trimestre de 2011, na comparação com os

BRICS, o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e

(A) Suécia.

(B) África do Sul.

(C) Espanha.

(D) Suíça.

(E) Coreia do Sul.



RACIOCÍNIO LÓGICo R A S C U N H O

16. Neste grupo de pessoas, usar só chapéu ou só relógio, nem

pensar. Tampouco usar óculos, chapéu e relógio ao mesmo

tempo. Quinze pessoas usam óculos e chapéu ao mesmo tempo.

Usam chapéu e relógio, simultaneamente, o mesmo número de

pessoas que usam apenas os óculos. Uma pessoa usa óculos e

relógio ao mesmo tempo. Esse grupo é formado por 40 pessoas

e essas informações são suficientes para afirmar que nesse

grupo o número de pessoas que usam óculos é

(A) 20.

(B) 22.

(C) 24.

(D) 26.

(E) 28.

17. Observe o seguinte diagrama.

MÚSICOS

FELIZES

CANTORES

De acordo com o diagrama,pode-se afirmar que

(A) todos os músicos são felizes.

(B) não há cantores que são músicos e felizes.

(C) os cantores que não são músicos são felizes.

(D) os felizes que não são músicos não são cantores.

(E) qualquer músico feliz é cantor.



R A S C U N H O

18. Podem ser vistas a seguir as 8 primeiras figuras e também a

última, de uma sequência de 17 figuras. Alógica de formação

da sequência acontece no sombreamento dos quadrados que

formam o quadriculado.

Observe o desenho em que estão sobrepostas a l.a e a

2.a figura:

Agora, observe o desenho em que estão sobrepostas a l.a e a

5.a figura:

Esse desenho pode ser obtido com a sobreposição de

três, quatro, cinco e até nove figuras distintas da sequência

inicial. No caso de ser um desenho obtido de quatro figuras

distintas sobrepostas, a maior soma dos números das posições

das quatro figuras utilizadas na sobreposição é

(A) 35.

(B) 37.

(C) 39.

(D) 41.

(E) 43.

19. Se afino as cordas, então o instrumento soa bem. Se o instru-

mento soa bem, então toco muito bem. Ou não toco muito

bem ou sonho acordado. Afirmo ser verdadeira a frase: não

sonho acordado. Dessa forma, conclui-se que

(A) sonho dormindo.

(B) o instrumento afinado não soa bem.

(C) as cordas não foram afinadas.

(D) mesmo afinado o instrumento não soa bem.

(E) toco bem acordado e dormindo.



20. Dizer - "Se você não olha nos meus olhos, então eu não me

sinto um ser humano." - é o mesmo que dizer:

(A) sinto-me um ser humano ao olhar nos seus olhos.

(B) se me sinto um ser humano, então você olha nos meus

olhos.

(C) se você olha nos meus olhos, então eu fico feliz.

(D) o olhar e o sentir são a mesma coisa.

(E) eu olho nos seus olhos e você se sente um ser humano.

21. Eis um campo de batalha. Os retângulos são soldados dis-

postos em lados opostos (acima e abaixo do eixo horizontal),

cada um em seu exército. Há três níveis crescentes de poder

dos soldados em cada exército. A primeira linha, próxima ao

eixo, determina poder 4 para cada soldado de cada exército;

na linha intermediária, o nível de poder é 2 para cada soldado

de cada exército; e, na terceira linha, a mais afastada, o poder

é 1 para cada soldado de cada exército.

Esta representação mostra a soberania de um exército em

relação ao outro.

Uma representação equivalente a essa é

(B) i (E)

(C)



R A S C U N H O
22. Se uma pessoa corre e escorrega,então ela não ganha velocidade.

A afirmação que corresponde à negação dessa afirmação é:

(A) uma pessoa corre e escorrega, e ela ganha velocidade.

(B) se uma pessoa não corre e não escorrega,então ela ganha

velocidade.

(C) uma pessoa ganha velocidade se ela escorrega.

(D) uma pessoa não ganha velocidade se ela não escorrega

e corre.

(E) se uma pessoa corre ou escorrega, então ela não ganha

velocidade.

23. Dadas as sequências A e B.

Sequência A: 7; 13; 25; 49; . .

Sequência B: 5; 9; 17; 33; . .

A diferença entre o 2.° termo da sequência A e o 1.° termo da

sequência B é 8. A diferença entre o 3.° termo da sequência

A e o 2.° termo da sequência B é 16. A diferença entre o 10.°

termo da sequência A e o 9.° termo da sequência B é um

número entre

(A) 1000 e 1500.

(B) 1501 e 1900.

(C) 1901 e 2200.

(D) 2201 e 2300.

(E) 2301e2350.

24. Alguns jogadores de futebol gostam de cantar pagode e

alguns apenas toleram ouvir esse tipo de música. A partir dessa

afirmação, pode-se concluir que:

I. nenhum jogador de futebol gosta de música clássica;

II. entre os cantores de pagode, há jogadores de futebol;

III. as pessoas que toleram ouvir pagode são jogadores de

futebol;

IV. os jogadores de futebol que cantam música evangélica

apenas toleram ouvir pagode.

Com relação a esses itens, pode-se afirmar que

(A) apenas a frase I é falsa.

(B) as frases I e II são verdadeiras.

(C) a frase II é falsa.

(D) apenas a frase III é falsa.

(E) as frases I, III e IV são falsas.
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R A S C U N H O

25. As seguintes sequências cíclicas de números foram inventadas

considerando operações matemáticas. As setas indicam uma

determinada operação cujo primeiro termo é o número que

vem antes da seta, e o resultado é o número que vem após a

seta. Seguem dois exemplos completos:

15 45 60

I.

5 25 30

9 27 36

II.

3 15 18

Considere as sequências a seguir com exatamente a mesma

lei de formação das sequências I e II:

6 M 24

III.

2 10 N

21 63 P

IV.

7 Q 42

Os valores de M, N, P e Q são, respectivamente,

(A) 18, 21, 42 e 30.

(B) 6, 12, 36 e 45.

(C) 18, 12, 84 e 35.

(D) 15, 18, 35 e 90.

(E) 9, 21, 48 e 28.



26. Lucas é sobrinho de Mário e não tem primo algum. Os filhos

de Lucas são netos de José, que é casado com Maria. A partir

dessas relações entre as pessoas, analise os seguintes itens:

I. Mário é mais velho que Lucas;

II. Mário pode ser casado, mas não tem filhos;

III. José é pai de Lucas ou pai da mãe dos filhos de Lucas;

IV. Mário é irmão de José.

Está correto afirmar que somente

(A) três assertivas são falsas.

(B) a assertiva II é verdadeira.

(C) três assertivas são verdadeiras.

(D) a assertiva III é falsa.

(E) duas assertivas são verdadeiras.

27. Na sequência a seguir, cada número pertence a apenas uma de

duas categorias de números, sendo que o número 1 não per-

tence a nenhuma dessas categorias. Os números impressos em

negrito e sublinhados são elementos de uma das categorias, e

observá-los irá facilitar a identificação de como a sequência

é formada.

4; 6; 2; 8; 9; 3; 10; 12; 5; 14; 15; 7; 16;
18; R; 20; 21; E; 22; 24; E; e segue ilimi-

tadamente segundo a lei de formação.

O primeiro número, em negrito, maior que todos os anteriores

da sequência até a sua posição é

(A) 29.

(B) 33.

(C) 37.

(D) 39.

(E) 41.

28. Todo PLATZ que não é PLUTZ é também PLETZ. Alguns

PLATZ que são PLETZ também são PLITZ. A partir dessas

afirmações, pode-se concluir que

(A) alguns PLITZ são PLETZ e PLATZ.

(B) existe PLATZ que não é PLUTZ nem é PLETZ.

(C) não existe PLUTZ que é apenas PLUTZ.

(D) todo PLITZ é PLETZ.

(E) existe PLITZ que é apenas PLITZ.



29. Os casacos de inverno são confeccionados com cores escuras

ou são feitos com peles de animais.

A negação dessa afirmação é:

(A) os casacos de inverno são confeccionados com cores

escuras ou não são feitos com peles de animais.

(B) os casacos de inverno não são confeccionados com cores

escuras e não são feitos com peles de animais.

(C) os casacos de inverno não são confeccionados com cores

escuras ou não são feitos com peles de animais.

(D) os casacos de inverno são confeccionados com cores

escuras e não são feitos com peles de animais.

(E) os casacos de inverno não são confeccionados com cores

escuras e são feitos com peles de animais.

30. Em 30 de dezembro de 1968, um tal senhor Carlos José

bradou: "Nasci no século passado e ainda não completei

70 anos. Quero assistir ao vivo pela TV o Brasil ganhar a copa

do mundo em 1970.".

Considere verdadeiros os seguintes fatos:

0 tal senhor Carlos José nasceu no século XIX.

A copa de 1970 foi transmitida ao vivo pela TV.

O Brasil ganhou a copa do mundo em 1970.

Levando-se em consideração o que foi dito pelo tal senhor

Carlos José e também a veracidade dos fatos, pode-se concluir

que o tal senhor Carlos José

(A) assistiu o Brasil ganhar a copa do mundo em 1970.

(B) completou 70 anos com o Brasiljá tricampeão de futebol

em 1970.

(C) completou 70 anos em maio de 1968.

(D) faria 80 anos antes da copa do mundo de 1982.

(E) completou 70 anos antes de o Brasil ser tricampeão de

futebol em 1970.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

O enunciado a seguir deve ser utilizado para responder às questões

de números 31 e 32.

O seguinte algoritmo, em português estruturado, expressa a mani-

pulação da estrutura de dados M [ 10 i [ 10 i [ 10 i de três dimensões.

O símbolo é representa a atribuição de valor.

Para (i de 1 até 10, faça)

Para (j de 1 até 10, faça)

Para (k de 1 até 10, faça)

Se ((i= j) e (j=k))

M[ i] [ j] [ k] 6 1

]
Senão

M[ i] [ j] [ k] 6 0

1

]

]

]

31. Considerando o algoritmo apresentado, pode-se afirmar que,

após a sua execução, a soma dos valores de todas as posições

de M será igual a

(A) 1.

(B) 10.

(C) 100.

(D) 1000.

(E) 10000.

32. No algoritmo apresentado, caso cada um dos loops, referentes

às variáveis i, j e k, varie de 1 até 100, o tempo de execução

do algoritmo, aproximadamente, será

(A) 9 vezes maior.

(B) 90 vezes maior.

(C) 100 vezes maior.

(D) 1000 vezes maior.

(E) 9999 vezes maior.



33. Lista do tipo LIFO (Last in, First Out) e lista do tipo FIFO

(Firstin,First Out) são, respectivamente, características das

estruturas de dados denominadas

(A) Fila e Pilha.

(B) Pilha e Fila.

(C) Grafo e Árvore.

(D) Árvore e Grafo.

(E) Árvore Binária e Árvore Ternária.

34. Uma árvore binária é uma árvore binária na

qual as alturas das duas subárvores de todo nó nunca diferem

em mais de -.

Assinale a alternativa que completa,correta e respectivamente,

as lacunas do texto.

(A) randômica ... 1

(B) randômica ... 2

(C) balanceada ... 1

(D) entrelaçada ... 1

(E) entrelaçada ... 2

35. Considere duas classes S e T de um diagrama de classes

da orientação a objetos feitos por meio da UML. Há uma

associação de composição entre as classes S e T. Assinale a

alternativa que representa esse tipo de associação entre S e T

(abstraindo-se as cardinalidades).

(A) (B) (E)

(C) (D)



36. Considere o seguinte diagrama de classes, representado con-

forme a UML.

Veículo

Carga Passeio

A partir desse diagrama de classes, pode-se afirmar que

(A) a classe Veículo é considerada uma subclasse.

(B) a classe Carga é uma superclasse, e Passeio, uma subclasse.

(C) a classe Veículo terá mais atributos do que as classes

Carga e Passeio.

(D) a classe Veículo herda os recursos das classes Carga e

Passeio.

(E) as classes Carga e Passeio herdam os recursos da classe

Veículo.

37. Considere o seguinte diagrama de classes da UML.

Y

O diagrama representa uma

(A) dependência.

(B) especialização.

(C) generalização.

(D) restrição temporal.

(E) sequência.



38. Considere as seguintes informações sobre diagramas de

classes e diagramas de objetos da UML, utilizados na mode-

lagem orientada a objetos.

I. Um diagrama de objetos possui apenas dois comparti-

mentos (nome e atributos).

II. Um diagrama de classes possui três compartimentos

(nome, atributos e operações).

III. O formato para o nome de um objeto é nome-objeto:nome-

-classe.

Sobre as afirmações, está correto o contido em

(A) I, apenas.

(B) I e II, apenas.

(C) I e III, apenas.

(D) Il e III, apenas.

(E) I, II e III.

39. Na modelagem orientada a objetos, há um tipo de elemento

chamado de Colaboração, que pode ser anexado a um dia-

grama de classes. A representação UML utilizada para a

Colaboração é:

(A) Test

(B) Teste

(C) Teste

(D) Teste

(E) Teste

40. No processo de desenvolvimento de software, o gerencia-

mento da configuração de software envolve identificar a sua

configuração

(A) antes do início do ciclo de vida.

(B) apenas no início do ciclo de vida.

(C) somente ao final do ciclo de vida.

(D) apenas uma vez antes de se encerrar o ciclo de vida.

(E) em pontos predefinidos no tempo durante o ciclo de vida.



41. Considere os seguintes possíveis fatores que afetam a precisão

da estimativa de confiabilidade durante os testes estatísticos

no processo de desenvolvimento de software.

I. A validade do perfil de uso.

II. O número de casos de teste efetuados.

III. A linguagem de programação usada para implementar o

código.

Sobre os fatores, está correto o contido em

(A) I, apenas.

(B) I e II, apenas.

(C) I e III, apenas.

(D) Il e III, apenas.

(E) I, II e III.

42. No processo de desenvolvimento de software, particionamento

de equivalência é uma técnica de

(A) teste caixa-preta que divide o domínio de entrada de um

programa em classes de dados a partir dos quais casos

de teste podem ser derivados.

(B) programação modular na qual o domínio da aplicação é

subdividido em áreas funcionais do mesmo tamanho.

(C) projeto de arquitetura de software que permite dividir os

esforços de maneira equivalente entre os desenvolvedores.

(D) projeto orientado a objetos para melhorar a estrutura do

programa, substituindo a herança com a delegação.

(E) gerenciamento de projetos de software para distribuir a

responsabilidade dos testes dentro de um projeto.

43. Em um ambiente Cliente-Servidor Web, com transmissão

de dados pelo AJAX, para obter a resposta do servidor via

XMLHttpRequest, existem duas propriedades, as quais são:

(A) getText e getServerXML.

(B) responseText e getXML.

(C) responseText e responseXML.

(D) responseRequestText e responseRequestXML.

(E) responseTextRequest e responseXMLRequest.



44. Assinale a alternativa que apresenta a função, na linguagem

de programação PHP, que envia um cookie sem codificar seu
conteúdo.

(A) setcookie()

(B) startcookie()

(C) setrawcookie()

(D) creadtecookie()

(E) default_cookie()

45. Na linguagem de programação PHP, a variável $_GET obtém

os dados do url no qual estão codificados. Porém, existe um
limite de caracteres para esse uso, que é de

(A) 256 caracteres.

(B) 512 caracteres.

(C) 1024 caracteres.

(D) 2000 caracteres.

(E) 3 500 caracteres.

46. Na linguagem de programação ASP.NET, o controle

AdRotator é utilizado para apresentar uma sequência de ima-

gens, porém, para funcionar corretamente, deve ser utilizado

um arquivo XML com a seguinte particularidade:

(A) o bloco de imagens deve começar e terminar com a

tag <Ad> .

(B) o bloco de imagens deve começar e terminar com a

tag <Advertisements> .

(C) o arquivo XML deve ser instanciado no arquivo

Global.asax.

(D) o arquivo XML, obrigatoriamente, deve estar contido no

mesmo diretório das imagens.

(E) nenhum outro arquivo, exceto as imagens indicadas pelo

arquivo XML, deve estar presente no mesmo diretório.

47. Na línguagem de programação ASP.NET, a propriedade que

contém os controles de vinculação de dados e que não deve

ser utilizada diretamente no código, sendo um controle nativo

dafi·amework, é:

(A) BindingContainer.

(B) ADOContainer.

(C) DataContainer.

(D) DataInput.

(E) DataSet.



48. Em relação à linguagem de programação C#, considere as

seguintes afirmações referentes às suas características gerais.

I. Suporta herança múltipla.

II. Um construtor é estático.

III. variant não é uma palavra-reservada.

Sobre as afirmações, está correto o contido em

(A) I, apenas.

(B) III, apenas.

(C) I e II, apenas.

(D) Il e III, apenas.

(E) I, II e III.

49. Na linguagem de programação C#, para um objeto poder ser

utilizado em um bloco using, deve-se, obrigatoriamente,

implementar a interface

(A) IDispatch.

(B) IDisposable.

(C) IEnumerable.

(D) IMustOverride.

(E) IQueryable.

50. Na linguagem de programação Visual Basic 6.0, para se rea-

lizar a declaração de variáveis, deve-se utilizar o comando

(A) dim.

(B) uses.

(C) var.

(D) vart ype.

(E) declare.

51. Na linguagem de programação Visual Basic 6.0, a instrução

de atribuição "B <-- B + 2" deve ser implementada por meio

do seguinte código:

(A) B = B+ +

(B)B: = B+ 2;

(C) B = : B + 2;

(D)B= B+ 2

(E)B: = B+ 2



52. Considere o seguinte programa, escrito em linguagem Java,

que lista palavras de um texto:

import java,io.* ;
import java.util.Scanner;

public class ListWordsInString {
// Esta classe lista as palavras de um texto

public static void main(String[] args) {
Scanner scanner = new Scanner(System.in);

String line;
int i;
char ch;
boolean didCR;

System.out.println("Entre com uma linha de texto.");

line = scanner.nextLine();

System.out.println ();
didCR = true;

for (i = 0; i < line.length(); i++) {
ch = line.charAt(i);

if (Character.isLetter(ch)) {
System.out.print (ch);
didCR = false; }

else {
if (didCR false) {

System.out.println ();
didCR = true; }

}
}
System.out.println ();

} // end main()

} // end ListWordsInString

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o que repre-

sentam as palavras para o programa e como elas são mostradas.

(A) São strings de letras concatenadas, separadas por um

hífen e que são mostradas uma em cada linha.

(B) São strings de letras concatenadas, separadas por um

espaço em branco e que são mostradas uma em cada

linha.

(C) São strings de letras concatenadas, separadas por um

espaço em branco e que são mostradas todas em uma

linha.

(D) São verbetes em Português (capturados de um dicionário)

e que são mostrados todos em uma linha.

(E) São verbetes em Português (capturados de um dicionário)

e que são mostrados um em cada linha, com uma linha

em branco entre duas palavras.



53. Considere as afirmações sobre a formatação de um documento

XML.

I. As tags XML são case sensitive.

II. Documentos XML devem conter um elemento-raiz.

III. Atributos de valor devem estar entre aspas.

Sobre as afirmações, está correto o contido em

(A) I, apenas.

(B) III, apenas.

(C) I e II, apenas.

(D) Il e III, apenas.

(E) I, II e III.

54. O Microsoft SQL Server 2008 possui diversas funções in-

corporadas. Dentre elas, há uma função que verifica se uma

expressão do tipo de dados datetime ou smalldatetime é uma

data ou tempo válidos. Trata-se da função

(A) DATEDIFF.

(B) DATEPART.

(C) ISDATE.

(D) SET DATEFIRST.

(E) @@DATEFIRST.

55. O Microsoft SQL Server 2008 tem incorporados diversos

comandos. Considere os seguintes comandos:

TRUNC (125.382, 2) e TRUNC (125.382, -2)

Os resultados da execução desses dois comandos são, res-

pectivamente,

(A) 120 e ERROR.

(B) 125 e 123.

(C) 125 e ERROR.

(D) 125.38 e 100.

(E) 125.38 e ERROR.

56. No comando de criação de indices do Microsoft SQL Server

2008, há três tipos de indices, os quais são:

(A) unique, clustered e nonclustered.

(B) single, joined e clustered.

(C) mixed, unique e combined.

(D) mixed, combined e minimum.

(E) minimum, maximum e single.



57. No Microsoft SQL Server 2008, há um comando para desfa-

zer uma transação desde o seu início ou até um comando de

Savepoint, dentro da transação. Esse comando é o

(A) Check Transaction.

(B) Commit Transaction.

(C) Generate Transaction.

(D) Rollback Transaction.

(E) Track Transaction.

58. O Enterprise Architect versão 9 fornece suporte para a geração

de BPEL a partir de modelos BPMN na edição

(A) Desktop.

(B) Corporate.

(C) Professional.

(D) Systems Engineering.

(E) Business & Software Engineering.

59. Em sua configuração padrão, os modelos gerados pelo Enterpri-

se Architect versão 9 são armazenados como

Portanto, eles podem ser armazenados em mecanismos de

como o

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente,

as lacunas do texto.

(A) arquivos de texto ... versionamento ... SVN

(B) imagens ... banco de dados relacionais ... Oracle 9i

(C) modelos executáveis ... versionamento ... Visual Source

Safe

(D) objetos ... banco de dados orientados a objetos ...

ObjectDB

(E) tabelas ... banco de dados relacionais ... MS SQL
Server 2005

60. Considere as seguintes atividades de um processo de desen-

volvimento de software:

I. gerência de requisitos;

II. modelagem de classes de projeto;

III. definição de testes de software.

Das atividades citadas, pode-se afirmar que o Enterprise

Architect versão 9, na edição Ultimate, fornece suporte direto

para a(s) atividade(s) contida(s) em

(A) I, apenas. (C) I e II, apenas. (E) I, II e III.
(B) II, apenas- (D) Il e III, apenas.
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