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As indústrias culturais, e mais especificamente a do 

cinema, criaram uma nova figura, “mágica”, absoluta-

mente moderna: a estrela. Depressa ela desempenhou 

um papel importante no sucesso de massa que o cinema 

alcançou. E isso continua. Mas o sistema, por muito 

tempo restrito apenas à tela grande, estendeu-se 

progressivamente, com o desenvolvimento das indústrias 

culturais, a outros domínios, ligados primeiro aos setores 

do espetáculo, da televisão, do show business. Mas 

alguns sinais já demonstravam que o sistema estava 

prestes a se espalhar e a invadir todos os domínios: 

imagens como as de Gandhi ou Che Guevara, indo de 

fotos a pôsteres, no mundo inteiro, anunciavam a plane-

tarização de um sistema que o capitalismo de hipercon-

sumo hoje vê triunfar. 

O que caracteriza o star-system em uma era hiper-

moderna é, de fato, sua expansão para todos os do-

mínios. Em todo o domínio da cultura, na política, na 

religião, na ciência, na arte, na imprensa, na literatura, na 

filosofia, até na cozinha, tem-se uma economia do 

estrelato, um mercado do nome e do renome. A própria 

literatura consagra escritores no mercado internacional, 

os quais negociam seus direitos por intermédio de 

agentes, segundo o sistema que prevalece nas indústrias 

do espetáculo. Todas as áreas da cultura valem-se de 

paradas de sucesso (hit-parades), dos mais vendidos 

(best-sellers), de prêmios e listas dos mais populares, 

assim como de recordes de venda, de frequência e de 

audiência destes últimos. 

A extensão do star-system não se dá sem uma forma 

de banalização ou mesmo de degradação − da figura pura 

da estrela, trazendo consigo uma imagem de eternidade, 

chega-se à vedete do momento, à figura fugidia da 

celebridade do dia; do ícone único e insubstituível, passa-

se a uma comunidade internacional de pessoas conheci-

das, “celebrizadas”, das quais revistas especializadas di-

vulgam as fotos, contam os segredos, perseguem a in-

timidade. Da glória, própria dos homens ilustres da 

Antiguidade e que era como o horizonte resplandecente 

da grande cultura clássica, passou-se às estrelas − forma 

ainda heroicizada pela sublimação de que eram portado-

ras − , depois, com a rapidez de duas ou três décadas de 

hipermodernidade, às pessoas célebres, às personalida-

des conhecidas, às “pessoas”. Deslocamento progressivo 

que não é mais que o sinal de um novo triunfo da forma-

moda, conseguindo tornar efêmeras e consumíveis as 

próprias estrelas da notoriedade. 

(Adap. de Gilles Lipovetsky e Jean Serroy. Uma cultura de 
celebridades: a universalização do estrelato. In A cultura – 
mundo : resposta a uma sociedade desorientada. Trad: 
Maria Lúcia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 
2011, p.81 a 83) 

1. No texto, os autores 
 

(A) tecem elogios às indústrias culturais, assinalando 
como positivo o desempenho delas na constituição 
de sociedades modernas. 

 

(B) advogam o reconhecimento do papel exclusivo do ci-
nema na criação e disseminação da figura da es-
trela. 

 

(C) atribuem às estrelas do cinema a massificação des-
sa arte, em um sistema que permanece unicamen- 
te por força da atuação das atrizes de alta catego-
ria. 

 

(D) condenam a expansão do sistema que equivocada-
mente se constituiu no passado em torno da figura 
da estrela, porque ele tornou obrigatória a figura 
intermediária do agente. 

 

(E) apontam a hipermodernidade como era que adota, de 
modo generalizante, práticas que na modernidade 
mais se associavam às indústrias do espetáculo. 

_________________________________________________________ 
 

2. Os autores referem-se a Gandhi ou Che Guevara com o 
objetivo de 
 

(A) insinuar que, na modernidade, a imagem indepen- 
de do valor que efetivamente um homem represen-
ta. 

 

(B) recriminar, em aparte irrelevante para a argumen-
tação principal, a falta de critério na exposição da 
figura de um líder, que acarreta o uso corriqueiro de 
sua imagem − numa foto ou pôster. 

 

(C) comprovar que o sistema associado à figura da 
estrela estava ligado aos setores do espetáculo, da 
televisão, do show business. 

 

(D) conferir dignidade à indústria cultural, demonstrando 
que essa indústria tem também a função de dar 
visibilidade à imagem de grandes líderes. 

 

(E) demonstrar, por meio de particularização, que antes 
da era hipermoderna já havia sinais de que o star-
system invadiria todos os domínios. 

_________________________________________________________ 
 

3. Mas o sistema, por muito tempo restrito apenas à tela 
grande, estendeu-se progressivamente, com o desenvol-
vimento das indústrias culturais, a outros domínios, liga-
dos primeiro aos setores do espetáculo, da televisão, do 
show business. 

 
 Na frase acima, o segmento destacado equivale a: 

 

(A) por conta de ter ficado muito tempo restrito. 
 

(B) ainda que tenha ficado muito tempo restrito. 
 

(C) em vez de ter ficado muito tempo restrito. 
 

(D) ficando há muito tempo restrito. 
 

(E) conforme tendo ficado muito tempo restrito. 
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4. A correlação entre as indústrias culturais e o cinema, tal 
como instaurada nas linhas 1 e 2, respeita a mesma 
relação de sentido que se estabelece, na mesma ordem, 
entre os termos destacados em: 
 
(A) Esse hospital fica no centro, e é a instituição de 

saúde mais conceituada da região. 
 
(B) Ele adora gato, aliás, todos os felinos. 
 
(C) Sempre cultivou flores, sendo a orquídea uma das 

suas prediletas. 
 
(D) Enxugue os pratos, mas seque bem. 
 
(E) Não se importa de ser chamado de obeso, mas de 

gordo... 
_________________________________________________________ 
 

5. Considerado o processo de argumentação, é correto afir-
mar que, no segundo parágrafo, o emprego de 
 
(A) (linha 17) de fato aponta para a mais importante 

característica do star-system, desde o tempo em que 
foi criada a figura da estrela. 

 
(B) (linha 20) até sinaliza que, dentre todas as áreas da 

cultura, os autores consideram a cozinha como o 
domínio mais representativo dos costumes de um 
grupo social. 

 
(C) (linha 21) renome − em nome e renome − manifesta 

o reforço, pela repetição, da ideia de que o estrelato 
depende fundamentalmente do prenome do artista. 

 
(D) (linha 21) A própria indica que, numa escala, a 

literatura é considerada um domínio em que não se 
esperaria ver a adesão a procedimentos das in-
dústrias culturais. 

 
(E) (linhas 26 e 27) paradas de sucesso (hit-parades), 

dos mais vendidos (best-sellers), de prêmios e listas 
dos mais populares, nessa sequência, é segmento 
que vai do termo menos importante para o mais im-
portante. 

_________________________________________________________ 
 

6. A extensão do star-system não se dá sem uma forma de 

banalização ou mesmo de degradação − da figura pura da 

estrela, trazendo consigo uma imagem de eternidade, 

chega-se à vedete do momento, à figura fugidia da cele-

bridade do dia; do ícone único e insubstituível, passa-se a 

uma comunidade internacional de pessoas conhecidas, 

“celebrizadas”, das quais revistas especializadas divulgam 

as fotos, contam os segredos, perseguem a intimidade. 

 
Considerado o fragmento acima, em seu contexto, é 
correto afirmar: 
 
(A) A expressão ou mesmo indica que os autores atri-

buem à palavra degradação um sentido de rebai-
xamento mais intenso do que atribuem à palavra 
banalização. 

 
(B) A substituição de não se dá sem uma forma de 

banalização por “procede de um tipo de atitude 
trivial” mantém o sentido original. 

 
(C) A forma trazendo expressa, na frase, sentido de 

condicionalidade, equivalendo a “se trouxer”. 
 
(D) O contexto exige que se compreendam os segmen-

tos da figura pura da estrela e do ícone único e 
insubstituível como expressões de sentidos opostos. 

 
(E) A substituição de das quais por “cujas” mantém a 

correção e o sentido originais.  

7. Da glória, própria dos homens ilustres da Antiguidade e 

que era como o horizonte resplandecente da grande 

cultura clássica, passou-se às estrelas − forma ainda 

heroicizada pela sublimação de que eram portadoras − , 

depois, com a rapidez de duas ou três décadas de 

hipermodernidade, às pessoas célebres, às personalida-

des conhecidas, às “pessoas”. Deslocamento progressivo 

que não é mais que o sinal de um novo triunfo da forma-

moda, conseguindo tornar efêmeras e consumíveis as 

próprias estrelas da notoriedade. 

 

Levando em conta o acima transcrito, em seu contexto, 
assinale a afirmação correta. 
 
(A) No segmento que se encontra entre vírgulas, imedia-

tamente depois de Da glória, somente uma das 
declarações destina-se a caracterizar “glória”. 

 
(B) É legítimo entender-se do fragmento: as estrelas 

ostentavam, e pelas mesmas razões, a aura de he-
roísmo que representava a glória dos homens ilus-
tres da Antiguidade. 

 
(C) No segmento que descreve a segunda parte do 

processo de deslocamento, introduzida por depois, a 
expressão que está subentendida é Da glória. 

 
(D) As aspas, em “pessoas”, chamam a atenção para o 

particular sentido em que a palavra foi usada: como 
sinônimo das duas expressões imediatamente an-
teriores. 

 
(E) A forma efêmeras e consumíveis obtém sua força 

expressiva pela repetição de uma mesma ideia, re-
petição que se dá sem acréscimo de traço de sen-
tido. 

_________________________________________________________ 
 

8. Considerado o contexto, o segmento que está corretamen-
te entendido é: 

 
(A) (linha 5) E isso continua / E o sucesso do cinema se 

perpetua. 
 
(B) (linhas 10 e 11) estava prestes a se espalhar / 

estava expondo-se ao risco de se disseminar pelo 
mundo. 

 
(C) (linhas 20 e 21) tem-se uma economia do estrelato / 

vive-se uma escassez de verdadeiros talentos. 
 
(D) (linhas 31 e 32) figura pura da estrela / artista estrita-

mente fabricada, de modo artificial, para fazer su-
cesso. 

 
(E) (linhas 35 e 36) pessoas conhecidas, “celebrizadas” / 

personalidades que gozam de fama, “tornadas cé-
lebres”. 

_________________________________________________________ 
 

9. Em certas passagens do primeiro parágrafo, os autores 
referem-se a certas ações pretéritas que consideravam 
contínuas. A forma verbal que demonstra essa atitude é 

 
(A) (linha   2) criaram. 
(B) (linha   5) alcançou. 
(C) (linha   5) continua. 
(D) (linha 13) anunciavam. 
(E) (linha 15) vê triunfar. 
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10. Alterada a pontuação original, a frase do texto que man-
tém a correção é: 

 
(A) As indústrias culturais e mais especificamente a do 

cinema, criaram uma nova figura, “mágica”; absolu-
tamente moderna: a estrela. 

 
(B) Deslocamento progressivo que não é mais que o 

sinal de um novo triunfo da forma-moda − conse-
guindo tornar efêmeras, e consumíveis, as próprias 
estrelas da notoriedade. 

 
(C) O que caracteriza o star-system em uma era hiper-

moderna é de fato, sua expansão para todos os 
domínios. 

 
(D) A própria literatura, consagra escritores no mercado 

internacional, os quais negociam seus direitos — por 
intermédio de agentes segundo o sistema que 
prevalece, nas indústrias do espetáculo. 

 
(E) Depressa, ela desempenhou um papel, importante 

no sucesso de massa, que o cinema alcançou. 
_________________________________________________________ 
 

11. Considere as afirmações que seguem. 
 
 I. A sequência na política, na religião, na ciência, na 

arte, na imprensa, na literatura, na filosofia, até na 
cozinha constitui elenco de profissões que tiveram 
de se associar ao domínio da cultura para atingir a 
economia do estrelato. 

 
 II. Em A própria literatura consagra escritores no mer-

cado internacional, os quais negociam seus direi-
tos por intermédio de agentes, segundo o sistema 
que prevalece nas indústrias do espetáculo, a 
expressão em destaque foi obrigatoriamente em-
pregada para evitar a ambiguidade que ocorreria 
se, em seu lugar, fosse usado o pronome “que”. 

 
 III. Em A própria literatura consagra escritores no mer-

cado internacional, os quais negociam seus direitos 
por intermédio de agentes, segundo o sistema que 
prevalece nas indústrias do espetáculo, o seg-
mento destacado poderia ser substituído por “pre-
valecente”, sem prejuízo do sentido e da correção 
originais. 

 
O texto legitima 

 
(A) I, somente. 

(B) II, somente. 

(C) III, somente. 

(D) I e III, somente. 

(E) I, II e III. 

_________________________________________________________ 
 

12. O segmento que, inspirado no texto, se apresenta correto 
é: 

 
(A) estrelas das quais se reconhecem as fotos. 

(B) chega à ser a vedete do momento. 

(C) forma de paralização. 

(D) sublimação de que todos aplaudem. 

(E) estrelas da beneficiência. 

13. ...imagens como as de Gandhi ou Che Guevara, indo de 
fotos a pôsteres, no mundo inteiro, anunciavam a pla-
netarização de um sistema que o capitalismo de hiper-
consumo hoje vê triunfar. 
 
Outra redação, clara e correta, para o segmento acima é: 
 
(A) ...no mundo inteiro, Gandhi ou Che Guevara em ima-

gens de fotos ou pôsteres, anunciavam a plane-
tarização do sistema que hoje se vê triunfar segundo 
o capitalismo de hiperconsumo. 

 
(B) ...tanto Gandhi e também Che Guevara, com ima-

gens indo de fotos a pôsteres no mundo inteiro 
anunciavam aquilo que o capitalismo de hipercon-
sumo chama planetarização de um sistema. 

 
(C) ...indo de fotos a pôsteres, no mundo inteiro, ima-

gens tais como a de Gandhi ou Che Guevara anun-
ciavam que havia se planetarizado o sistema que o 
capitalismo de hiperconsumo, hoje, vê triunfar. 

 
(D) ...planetarizou-se o sistema − aquele que o capitalis-

mo de consumo hoje vê o triunfo − o que foi anun-
ciado com as imagens de Gandhi e Che Guevara 
indo pelo mundo com fotos a pôsteres. 

 
(E) ...um sistema que o capitalismo de hiperconsumo 

hoje vê seu triunfo teve anunciado sua planetariza-
ção por Gandhi ou também Che Guevara, com sua 
ida pelo mundo, por fotos e pôsteres. 

_________________________________________________________ 
 

14. Está correta a seguinte frase: 
 
(A) Ainda que os méritos pela execução do projeto não 

coubessem àquele engenheiro, foram-lhe logo atri-
buídos, mas ele, com humildade, não hesitou em 
recusá-los. 

 
(B) Parecia haver muitas razões para que seus estudos 

de metereologia não convencesse, mas a mais 
excêntrica era inventar pretextos inverossímeis para 
seus erros. 

 
(C) Devem fazer mais de seis meses que ele não cons-

troe nenhuma maquete, talvez por estresse; por 
isso, muitos são a favor de que lhe seja concedido 
as férias acumuladas. 

 
(D) Ele é especialista em vegetais euros-siberianos, mo-

tivo das suas análizes serem feitas em extensa faixa 
da Europa e dele viajar tão à vontade. 

 
(E) Ao que me disseram, tratam-se de questões total-

mente irrelevante para o pesquisador, mas, mesmo 
assim, jornalistas tentam assessorá-lo na divulgação 
delas. 

_________________________________________________________ 
 

15. A alternativa que apresenta frase correta é: 
 
(A) − Senhor Ministro, peço sua licença para advertir 

que Vossa Excelência se equivocais no julgamento 
dessa lei tão polêmica. 

 
(B) Seus companheiros, até os recém-contratados, não 

lhe atribuem nenhum deslize e creem que esse é 
mais um injusto empecilho entre tantos com que ele 
já se defrontou. 

 
(C) Se eles não satisfazerem todas as exigências, não 

se têm como contratá-los sem enveredar pelo ca-
minho da irregularidade. 

 
(D) O traumático episódio gerou grande ansiedade, exci-

tação desmedida que lhe fez xingar e investir contra 
a pessoa mais cumpridora com seus deveres. 

 
(E) Caso ele venha a se opor, será uma compulsão a 

que ninguém deve compartilhar, sob perigo de todos 
os envolvidos se virem em situação de risco na 
empresa. 
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Regimento Interno do Tribunal 
Regional Eleitoral do Amapá 

 
 
16. Em matéria de distribuição dos processos, os feitos serão 

registrados mediante numeração contínua, em cada uma 
das classes previstas no Regimento Interno, entre outras, 
o Recurso Eleitoral (RE), código 30. Nesse caso, é certo 
que  
 

(A) o agravo de instrumento não poderá ser autuado  
com a indicação do feito no qual foi interposto, sen-
do facultado seu apensamento a este quando devol-
vido pela Instância superior. 

 
 
(B) o registro na respectiva classe processual terá como 

parâmetro a classe eventualmente indicada pela par-
te no recurso, não cabendo sua alteração pela Se-
cretaria Judiciária. 

 
 
(C) caberá ao Relator solucionar as dúvidas que surgi-

rem na classificação do feito e o Vice-Presidente do 
Tribunal fará o controle do andamento e das deci-
sões do feito mediante sistema eletrônico. 

 
 
(D) os recursos e pedidos incidentes ou acessórios po-

derão ser juntados aos autos principais, mediante 
termo genérico, porém alterando-se a classe e a nu-
meração do feito. 

 
 
(E) se o processo for de competência da Corregedoria 

Regional Eleitoral e que deva ser apreciado pelo 
Tribunal será registrado em outra classe processual 
e distribuído pela Secretaria Judiciária ao respectivo 
Relator. 

_________________________________________________________ 
 

17. No que se refere aos recursos de decisão do Presidente e 
do Relator, é correto afirmar que 
 

(A) é vedado à parte prejudicada por tais despachos 
requerer que se apresentem os autos em mesa para 
que a decisão seja alterada ou confirmada. 

 
 
(B) o prazo para a interposição desses recursos será de 

3 (três) dias, contados da publicação ou da intima-
ção do despacho. 

 
 
(C) esse recurso regimental, por sua natureza, é sempre 

administrativo  e sem quaisquer restrições. 
 
 
(D) as partes e o Ministério Público disporão de 10 (dez) 

minutos, improrrogáveis, para fins de sustentação 
oral. 

 
 
(E) se apresentada a petição, e for confirmado o despa-

cho recorrido, o Relator não poderá tomar parte do 
julgamento na sessão oportuna. 

18. Com relação às competências, analise: 
 
 I. Convocação à sua presença do Juiz Eleitoral da 

Zona que deva pessoalmente prestar informações 
de interesse para a Justiça Eleitoral, ou indispensá-
veis à solução do caso concreto. 

 
 II. Propor ao Tribunal o arquivamento do processo da 

originária competência deste, se a resposta ou de-
fesa prévia do acusado, nos casos em que for admi-
tida, convencer da improcedência da acusação. 

 
 III. Presidir a Comissão Apuradora do Tribunal. 

 
 IV. Defender a jurisdição do Tribunal. 
 

São atribuições, respectivamente, do  
 

(A) Presidente, Procurador-Regional, Corregedor-Regio-
nal Eleitoral e Relator. 

 
(B) Corregedor-Regional Eleitoral, Procurador-Regional, 

Presidente e Relator. 
 
(C) Corregedor-Regional Eleitoral, Relator, Vice-Presi-

dente e Procurador-Regional. 
 
(D) Presidente, Relator, Vice-Presidente e Revisor. 
 
(E) Relator, Revisor, Presidente e Corregedor-Regional 

Eleitoral. 
_________________________________________________________ 
 

19. No que tange aos recursos em geral é INCORRETO afir-
mar que  

 
(A) os recursos serão distribuídos a um Relator, em 

24 (vinte e quatro) horas, pela ordem rigorosa de 
antiguidade dos respectivos membros, esta última 
exigência, sob pena de nulidade de qualquer ato ou 
decisão do relator ou Tribunal. 

 
(B) os recursos parciais, dentre os quais não se incluem 

os que versarem matéria referente ao registro de 
candidatos, interpostos para o Tribunal, serão julga-
dos à medida que derem entrada na Secretaria. 

 
(C) os recursos administrativos serão interpostos no 

prazo de 10 (dez) dias e processados na forma dos 
recursos eleitorais, funcionando como Relator o Vice 
Presidente, ficando o Presidente sem direito a voto. 

 
(D) o Relator devolverá os autos à Secretaria no prazo 

de 10 (dez) dias para, nas 24 (vinte e quatro) horas 
seguintes, ser encaminhado ao Revisor e após 
incluído na pauta de julgamento. 

 
(E) dos atos, resoluções, ou decisões dos membros do 

Tribunal e dos Juízes ou Juntas Eleitorais, caberá 
recurso para o Tribunal e, sempre que a lei não fixar 
prazo especial, o recurso deverá ser interposto em 
03 (três) dias da publicação do ato, resolução ou de-
cisão. 

_________________________________________________________ 
 

20. Dentre as atribuições da Corregedoria Regional Eleitoral, 
consta a de  

 
(A) conhecer, em grau de recurso, das decisões admi-

nistrativas da Secretaria e impor aos funcionários 
desta penas de suspensão. 

 
(B) assistir às sessões, de qualquer natureza, do 

Tribunal, tomando parte nas discussões, assinando 
suas resoluções e acórdãos. 

 
(C) representar ao Tribunal sobre a fiel observância das 

leis eleitorais e sua aplicação uniforme em toda a 
Circunscrição. 

 
(D) levar os processos judiciais e administrativos à mesa 

para julgamento de incidentes por ela ou pelas par-
tes suscitadas. 

 
(E) investigar se há crimes eleitorais a reprimir e se as 

denúncias já oferecidas têm curso normal. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. Considere: 
 
 I. Acesso à memória limitado a instruções de carga e 

armazenamento (load e store). 
 
 II. Formato de instrução facilmente descodificável e de 

tamanho fixo. 
 
 III. Execução de instruções em um único ciclo de clock. 
 

I, II e III referem-se às características 
 

(A) da BIOS. 
 
(B) da EPROM. 
 
(C) do programa montador. 
 
(D) do processador RISC. 
 
(E) do processador CISC. 

_________________________________________________________ 
 

22. Substituição de página por aproximação LRU (Least 
Recently Used) é uma solução associada ao conceito de 

 
(A) banda larga. 
 
(B) segurança da informação. 
 
(C) impressão off-line. 
 
(D) memória virtual. 
 
(E) arquitetura OLAP. 

_________________________________________________________ 
 

23. No V-Model, que mapeia os tipos de teste para cada  
fase do desenvolvimento de software, Interface Test, 
Acceptance Test e Release Test correspondem, res-
pectivamente, às fases do desenvolvimento 

 
(A) System Specification, Business Case e User 

Requirements. 
 
(B) System Design, User Requirements e Business 

Case. 
 
(C) Component Design, User Requirements e Construct 

Component. 
 
(D) User Requirements, System Specification e 

Component Design. 
 
(E) Construct Component, User Requirements e 

Business Case. 
_________________________________________________________ 
 

24. Graficamente representado por um cubo na UML, é um 
elemento físico que existe em tempo de execução e 
representa um recurso computacional, geralmente tendo 
alguma memória e, com frequência, capacidade de pro-
cessamento. Trata-se de 

 
(A) pacote. 
 
(B) nó. 
 
(C) objeto. 
 
(D) framework. 
 
(E) caso de uso. 

25. Considere: 
 
 I. A classe Veículo possui as subclasses Carro e 

Trem. 
 
 II. Os objetos das subclasses Carro e Trem herdam a 

operação acelerar. 
 
 III. A aceleração do Carro é no pedal e, do Trem, é na 

manivela. 
 

I, II e III mostram um conceito OO aplicável à imple-
mentação da aceleração, que é 
 
(A) encapsulamento. 
 
(B) derivação. 
 
(C) polimorfismo. 
 
(D) herança múltipla. 
 
(E) estereotipagem. 

_________________________________________________________ 
 

26. Padrão que encapsula a lógica de apresentação de dados 
de negócios dinâmicos ou, ainda, especifica que são usa-
dos ajudantes para adaptar os dados do modelo para a 
camada de apresentação da aplicação. Trata-se de 

 
(A) view helper. 
 
(B) dispatcher view. 
 
(C) business delegate. 
 
(D) data access object. 
 
(E) front controller. 

_________________________________________________________ 
 

Atenção: As questões de números 27 a 32 referem-se à  
UML 2.0. 

 
27. São, respectivamente, dois diagramas estruturais e dois 

comportamentais: 
 

(A) Package, Interaction Overview, Timing e Deployment. 
 
(B) Component, Deployment, Activity e State Machine. 
 
(C) Composite Structure, Package, Component e 

Communication. 
 
(D) State Machine, Object, Use Case e Composite 

Structure. 
 
(E) Object, Interaction Overview, Use Case e Activity. 

_________________________________________________________ 
 

28. NÃO se trata de controle estruturado nos diagramas de 
sequência, o tipo Execução 

 
(A) opcional. 
 
(B) condicional. 
 
(C) de bifurcação. 
 
(D) paralela. 
 
(E) de loop. 
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29. Graficamente, as portas de componentes têm elementos 
representados por círculos e semicírculos que represen-
tam, respectivamente, 

 
(A) porta paralela e interface de programação de aplica-

ção. 
 
(B) porta serial e porta paralela. 
 
(C) porta paralela e porta serial. 
 
(D) interface requerida e interface fornecida. 
 
(E) interface fornecida e interface requerida. 

_________________________________________________________ 
 

30. Os casos de uso podem ser organizados pela especifi-
cação de relacionamentos de 

 
(A) evento, ramificação e inclusão. 
 
(B) composição, inclusão e extensão. 
 
(C) agregação, extensão e bifurcação. 
 
(D) generalização, inclusão e extensão. 
 
(E) herança, composição e autorrelacionamento. 

_________________________________________________________ 
 

31. Descreve o comportamento de classificadores individuais 
e de interações de classificadores, concentrando a aten-
ção no momento de ocorrência de eventos que causam 
mudanças nas condições modeladas das linhas de vida. 
Trata-se do diagrama de 

 
(A) implantação. 
 
(B) máquina de estado. 
 
(C) evento. 
 
(D) sequência. 
 
(E) tempo. 

_________________________________________________________ 
 

32. São diagramas de interação os de 
 

(A) componentes e de implantação. 
 
(B) sequência e de máquina de estados. 
 
(C) comunicação e de sequência. 
 
(D) atividades e de implantação. 
 
(E) interação e de componentes. 

_________________________________________________________ 
 

Atenção: As questões de números 33 a 35 referem-se ao 
RUP. 

 
33. Considerando a representação gráfica dos fluxos de pro-

cessos essenciais e fases, Implementation tem participa-
ção mais significativa em 

 
(A) Construction. 
 
(B) Elaboration. 
 
(C) Requirements. 
 
(D) Deployment. 
 
(E) Transition. 

34. É um dos core “supporting” workflows, o 
 

(A) Test. 
 
(B) Inception. 
 
(C) Analysis & Design. 
 
(D) Business modeling. 
 
(E) Configuration and Change Management. 

_________________________________________________________ 
 

35. Considerando as fases por sua ordem de colocação (es-
querda para direita) no modelo gráfico, Project Plan, 
Showing Phases and Iterations e Software Architecture 
Description são, respectivamente, produtos das fases 

 
(A) 1 e 2. 
 
(B) 1 e 3. 
 
(C) 2 e 3. 
 
(D) 2 e 4. 
 
(E) 3 e 4. 

_________________________________________________________ 
 

36. Na métrica de pontos de função, Entrada Externa de mé-
dia complexidade e Arquivo Lógico Interno de alta com-
plexidade valem, respectivamente, em pontos 

 
(A) 3 e   7. 
 
(B) 3 e 10. 
 
(C) 4 e 10. 
 
(D) 4 e 15. 
 
(E) 5 e 15. 

_________________________________________________________ 
 

37. Referenciado no PMBOK 4. ed., também conhecido como 
diagrama de Ishikawa ou de espinha de peixe, é útil no 
campo do risco, o diagrama 

 
(A) de causa e efeito. 
 
(B) do sistema. 
 
(C) de influência. 
 
(D) de SWOT. 
 
(E) delphi. 

_________________________________________________________ 
 

38. Associando-se as áreas de processo do CMMI V1.2 às 
categorias e níveis de maturidade, considere: 

 

Item Áreas de 
processo Categorias Níveis de 

Maturidade 

I. Organizational 
Process Focus Engineering 5 

II.
Organizational 

Process 
Performance 

Process 
Management 4 

III. Organizational 
Training 

Process 
Management 3 

IV. Product 
Integration Engineering 3 

 
Está correto o que consta SOMENTE em 
 
(A) I e II. 
 
(B) I e III. 
 
(C) II e III. 
 
(D) II e IV. 
 
(E) II, III e IV. 
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39. Considerando o CobiT 4.1 na identificação e alocação de 
custos (DS6), o gerenciamento do processo de identificar 
e alocar custos que satisfaçam ao requisito do negócio 
para a TI de prover transparência e entendimento dos 
custos de TI e melhoria da relação custo-benefício através 
do uso bem informado dos serviços de TI é 

 
 I. Repetível, porém Intuitivo quando há uma consciên-

cia geral da necessidade de identificar e alocar cus-
tos. 

 
 II. Processo Definido quando existe um modelo de 

custo de serviços de informação definido e docu-
mentado. 

 
 III. Gerenciado e Mensurável quando os custos dos 

serviços prestados são identificados, coletados, 
consolidados e relatados aos gestores, usuários e 
proprietários de processos. 

 
Está correto o que consta em 
 
(A) I, somente. 
 
(B) II, somente. 
 
(C) I e II, somente. 
 
(D) II e III, somente. 
 
(E) I, II e III. 

_________________________________________________________ 
 

40. A partir do requisito, concebe a solução, em todos os seus 
aspectos, que são documentados em um SDP. O SDP é 
um documento de especificações e características dos 
serviços. No ITIL V3 esta definição está corretamente as-
sociada aos objetivos do livro 

 
(A) Continual Service Improvement. 
 
(B) Service Design. 
 
(C) Service Strategy. 
 
(D) Service Transition. 
 
(E) Service Operation. 

_________________________________________________________ 
 

41. Considerando o endereçamento IPv4, os endereços 
190.1.1.1 e 227.10.1.0 são, respectivamente, das classes 

 
(A) A e C. 
 
(B) B e D. 
 
(C) B e E. 
 
(D) C e D. 
 
(E) D e E. 

_________________________________________________________ 
 

42. No IPv4, quando o número 255 é aplicado no campo iden-
tificação da máquina em um endereço classe C, isso signi-
fica que 

 
(A) o pacote é destinado à broadcast. 
 
(B) o pacote é destinado à máquina da rede 255. 
 
(C) se trata da última máquina da rede. 
 
(D) o endereço da máquina é idêntico ao do pacote an-

terior. 
 
(E) existem 255 máquinas na rede. 

43. Considerando o modelo TCP/IP de cinco camadas, o DNS 
é um protocolo da camada 

 
(A) de acesso à rede. 
 
(B) física. 
 
(C) de aplicação. 
 
(D) de transporte. 
 
(E) inter-rede (ou internet). 

_________________________________________________________ 
 

44. Considerando as camadas da arquitetura de rede Wi-Fi e 
o modelo OSI, o padrão IEEE 802.2 é uma camada que 
tem a função de 

 
(A) controle do link lógico. 
 
(B) transporte. 
 
(C) controle de acesso ao meio. 
 
(D) aplicação. 
 
(E) apresentação. 

_________________________________________________________ 
 

45. Algoritmo de hashing de autenticação de 128 bits e uni-
direcional, produz um código de autenticação de 16 bits  
(a síntese de mensagem) a partir dos dados de qualquer 
tamanho com ou sem uma chave de qualquer tamanho. 
Descrito na RFC 1321, trata-se do 

 
(A) RSA. 
 
(B) SHA-3. 
 
(C) RC4. 
 
(D) DES. 
 
(E) MD5. 

_________________________________________________________ 
 

46. Considere a tabela R1(A, B, C) com dependências funcio-
nais A → B e B → C. 

 
 I. A é uma superchave para a tabela. 

 
 II. B é uma superchave para a tabela. 

 
 III. A tabela está na FNBC. 
 

Está correto o que consta em 
 

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

_________________________________________________________ 
 

47. Uma das operações básicas de OLAP que ocorre quando 
é aumentado o nível de detalhe da informação é:  

 
(A) slice and dice. 
 
(B) drill across. 
 
(C) roll up. 
 
(D) drill throught. 
 
(E) drill down. 
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48. A expressão SQL correta é 
 

(A) UPDATE table_name  
WHERE some_column=some_value  
SET column1=value,  
column2=value2,... 

 

(B) SELECT column_name(s)  
FROM table_name DISTINCT. 

 

(C) SELECT column_name(s)  
FROM table_name  
LIKE pattern. 

 

(D) SELECT column_name(s)  
FROM table_name 
WHERE column_name 
BETWEEN value1 AND value2. 

 

(E) SELECT column_name(s) 
TOP number|percent  
FROM table_name. 

_________________________________________________________ 
 

49. Analise as seguintes definições: 
 
 I. Objeto que existe depois que o processo ou o 

thread que o criou deixa de existir. 
 
 II. Mecanismo pelo qual elementos mais específicos 

incorporam a estrutura e o comportamento de 
elementos mais gerais. 

 
 III. Lista de valores nomeados, utilizada como faixa de 

um determinado tipo de atributo. 
 

Correspondem, respectivamente, às definições I, II e 
III: 
 
(A) objeto transiente, método e cardinalidade. 
 

(B) objeto ativo, polimorfismo e multiplicidade. 
 

(C) objeto transiente, polimorfismo e multiplicidade. 
 

(D) objeto persistente, herança e enumeração. 
 

(E) objeto ativo, mensagem e enumeração. 
_________________________________________________________ 
 

50. Considere os padrões de projeto divididos de acordo com 
as camadas a que eles pertencem. A camada de apre-
sentação contém os padrões relacionados aos Servlets e 
páginas JSP. São padrões dessa camada: 

 
(A) value list handler e dispatcher view. 
 

(B) composite view e intercepting filter. 
 

(C) data access object e composite entity. 
 

(D) service activator e session façade. 
 

(E) composite entity e value list handler. 

 
Noções de Direito Eleitoral 

 
51. O Tribunal Superior Eleitoral compõe-se de sete membros. 

Dentre os seus integrantes, 
 
(A) um juiz é escolhido, mediante eleição e pelo voto 

secreto, dentre os membros do Ministério Público. 
 
(B) dois juízes são nomeados pelo Presidente da Repú-

blica dentre os Ministros do Supremo Tribunal Fe-
deral. 

 
(C) dois juízes são escolhidos, mediante eleição e pelo 

voto secreto, dentre os Ministros do Superior Tri-
bunal de Justiça. 

 
(D) um juiz é nomeado pelo Presidente da República 

dentre os juízes do Tribunal Regional Federal com 
sede no Distrito Federal. 

 
(E) um juiz é escolhido, mediante eleição e pelo voto 

secreto, dentre os advogados que dirigem a Ordem 
dos Advogados do Brasil. 

_________________________________________________________ 
 

52. NÃO poderá, de acordo com a legislação constitucional 
vigente, vir a integrar o Tribunal Regional do Estado do 
Amapá 
 
(A) Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do 

Amapá. 
 
(B) membro do Ministério Público do Estado do Amapá. 
 
(C) Juiz de Direito do Estado do Amapá. 
 
(D) Juiz Federal, em condições de ser indicado pelo 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região. 
 
(E) Advogado de notável saber jurídico e idoneidade 

moral militante no Estado do Amapá. 
_________________________________________________________ 
 

53. Compete ao Tribunal Superior Eleitoral 
 
(A) aplicar as penas disciplinares de advertência e de 

suspensão, até 30 dias, aos Juízes Eleitorais. 
 
(B) nomear os Juízes dos Tribunais Regionais Eleitorais. 
 
(C) aumentar, através de Resolução, o número dos 

Juízes de qualquer Tribunal Regional Eleitoral. 
 
(D) conceder aos seus membros licença e férias, assim 

como afastamento do exercício dos cargos efetivos. 
 
(E) enviar lista tríplice ao Presidente da República, para 

escolha e nomeação do Presidente do Tribunal. 
_________________________________________________________ 
 

54. Compete aos Tribunais Regionais Eleitorais 
 
(A) processar e julgar originariamente as impugnações à 

apuração do resultado geral, proclamação dos elei-
tos e expedição de diploma na eleição de Presidente 
e Vice-Presidente da República. 

 
(B) ordenar o registro e a cassação do registro dos 

candidatos aos cargos eletivos municipais. 
 
(C) julgar os conflitos de jurisdição entre Juízes Eleito-

rais de Estados diferentes. 
 
(D) fornecer aos que não votaram por motivo justificado 

e aos não alistados, por dispensados do alistamento, 
um certificado que os isente das sanções legais. 

 
(E) constituir as Juntas Eleitorais e designar a respectiva 

sede e jurisdição. 
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55. A respeito da competência do Tribunal Superior Eleitoral e 
dos Tribunais Regionais Eleitorais, considere: 

 
 I. Compete ao Tribunal Superior Eleitoral processar e 

julgar originariamente os crimes eleitorais e os 
comuns que lhes forem conexos cometidos pelos 
seus próprios Juízes. 

 
 II. Compete aos Tribunais Regionais Eleitorais proces-

sar e julgar originariamente os crimes eleitorais e os 
comuns que lhes forem conexos cometidos pelos 
seus próprios Juízes. 

 
 III. Compete ao Tribunal Superior Eleitoral processar e 

julgar originariamente os crimes eleitorais cometi-
dos pelos Juízes Eleitorais. 

 
Está correto o que se afirma SOMENTE em  

 
(A) I. 
 

(B) I e II. 
 

(C) I e III. 
 

(D) II e III. 
 

(E) III. 
_________________________________________________________ 
 

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos Federais 
 
56. Crisela, servidora pública civil federal efetiva, valeu-se de 

seu cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da 
dignidade da função pública. Neste caso, a demissão 
 
(A) incompatibiliza-a para nova investidura em cargo 

público federal, pelo prazo de 8 anos. 
 

(B) gera a penalidade para Crisela de proibição de re-
tornar ao serviço público federal. 

 

(C) incompatibiliza-a para nova investidura em cargo pú-
blico federal, pelo prazo de 6 anos. 

 

(D) incompatibiliza-a para nova investidura em cargo pú-
blico federal, pelo prazo de 5 anos. 

 

(E) incompatibiliza-a para nova investidura em cargo pú-
blico federal, pelo prazo de 10 anos. 

_________________________________________________________ 
 

57. A Lei no 8.112/90 estabelece que prescreverá em cinco e 
dois anos a ação disciplinar quanto às penalidades, res-
pectivamente, de  
 
(A) demissão e cassação de aposentadoria. 
 

(B) cassação de aposentadoria e suspensão. 
 

(C) suspensão e advertência. 
 

(D) suspensão e cassação de aposentadoria. 
 

(E) demissão e destituição de cargo em comissão. 

58. Considere as seguintes assertivas a respeito do provi-
mento de cargo público: 

 
 I. A nomeação far-se-á em comissão, exceto na con-

dição de interino, para cargos de confiança va- 
gos. 

 
 II. O concurso público terá validade de até 2 anos, po-

dendo ser prorrogado uma única vez, por igual 
período. 

 
 III. A posse, em regra, ocorrerá no prazo de no-

venta dias contados da publicação do ato de pro-
vimento. 

 
 IV. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do 

exercício serão registrados no assentamento indi-
vidual do servidor. 

 
De acordo com a Lei no 8.112/90, está correto o que se 
afirma SOMENTE em 
 
(A) II e IV. 

(B) I, II e III. 

(C) II, III e IV. 

(D) I e IV. 

(E) II e III. 

_________________________________________________________ 
 

59. Clotilde, servidora pública civil federal, está aposentada 
por invalidez. Na última perícia realizada para avaliação 
das condições de sua saúde, uma junta médica oficial de-
clarou insubsistentes os motivos de sua aposentadoria 
determinando o retorno de Clotilde à atividade. Neste 
caso, ocorreu 
 
(A) a transferência. 

(B) a readaptação. 

(C) a recondução. 

(D) o aproveitamento. 

(E) a reversão. 

_________________________________________________________ 
 

60. Romilda, é interessada em processo administrativo no âm-
bito da Administração Pública Direta. Neste processo foi 
intimada para comparecer em determinada diligência na 
véspera de sua realização. Neste caso, 
 
(A) a Lei no 9.784/99 foi desrespeitada, tendo em vista 

que a intimação observará a antecedência mínima 
de cinco dias úteis quanto à data de compareci-
mento. 

 
(B) Romilda deverá comparecer em razão da legalidade 

de sua intimação, uma vez que a Lei no 9.784/99 
prevê que esta poderá ocorrer até a véspera da data 
de comparecimento. 

 
(C) a Lei no 9.784/99 foi desrespeitada, tendo em vista 

que a intimação observará a antecedência mínima 
de três dias úteis quanto à data de comparecimento. 

 
(D) a Lei no 9.784/99 foi desrespeitada, tendo em vista 

que a intimação observará a antecedência mínima 
de dez dias úteis quanto à data de comparecimento. 

 
(E) a Lei no 9.784/99 foi desrespeitada, tendo em vista 

que a intimação observará a antecedência mínima 
de quarenta e oito horas à data de comparecimento. 
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PROVA DISCURSIVA − REDAÇÃO 
 
 

Atenção: Deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 20 (vinte) linhas e máximo de 30 (trinta) linhas, sob pena de 
perda de pontos a serem atribuídos à Redação. 

 
 
 
No campo da Engenharia de Software, orientação a objetos e Governança em TI, analise e responda: 
 
− Com respeito ao modelo em cascata, descreva sucintamente as fases e os objetivos de cada uma delas.  
− Com respeito ao desenvolvimento em espiral, escreva a principal diferença entre este e os outros modelos do processo de 

software.  
− No modelo em espiral, cada loop na espiral está dividido em quatro setores. Descreva sucintamente o nome e o objetivo de 

apenas dois  quaisquer destes setores, conforme definido por Barry Boehm em seu artigo original e atualmente adotado por 
autores especializados como Sommerville.  

− Descreva sucintamente os conceitos da orientação a objetos: herança, herança múltipla, encapsulamento e método.  
− Descreva sucintamente o que é o CobiT. 
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