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C A D E R N O  D E  Q U E S T Õ E S  
 
 

ÁREA DE ATUAÇÃO 
Informática II: Programação e Banco de Dados 

 
 
NOME: ___________________________________________________________________________ 
 
 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: ______________________  
 
 

Leia atentamente as Instruções 

 

1. Aguarde a ordem do fiscal para iniciar a prova. 

 

2. Preencha seu nome e o número de inscrição de forma legível. 

 

3. O Caderno de Questões contém 50 questões objetivas. Certifique-se de que o Caderno de 

Questões possui 22 páginas numeradas. 

 

4. A duração total da prova é de 04 (quatro) horas. 

 

5. O candidato deverá permanecer na sala durante, no mínimo, 1 (uma) hora, após o início da prova. 

 

6. O candidato que desejar levar o Caderno de Questões deverá permanecer na sala de provas 

durante no mínimo três horas. 

 

7. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que todos tenham terminado a prova, 

só podendo dela se retirar conjuntamente e após assinatura do relatório de aplicação de provas. 

 

8. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal de sala a FOLHA DE RESPOSTAS e certifique-se de ter 

assinado a lista de presença. Caso não tenha transcorrido três horas de prova, o Caderno de 

Questões também deverá ser devolvido ao fiscal de sala. 

 

9. Assinale apenas uma alternativa por questão. Utilize caneta esferográfica azul ou preta. Na folha 

de respostas preencha completamente o “quadrinho” correspondente a alternativa escolhida. 

 

10. Será ANULADA a questão que contiver rasuras, emendas ou mais de uma alternativa assinalada.  

 

11. Não será permitida qualquer forma de consulta, nem a utilização de qualquer tipo de instrumento 

de cálculo. 
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1. Observe a instrução abaixo e assinale a alternativa correta em relação aos resultados que serão 

obtidos: 

 

SELECT DISTINCT Projnumero  

FROM PROJETO, DEPARTAMENTO, FUNCIONARIO 

WHERE Dnum = Dnumero AND Cpf_gerente = Cpf AND Sobrenome = ‘Oliveira’  

UNION 

SELECT DISTINCT Projnumero  

FROM PROJETO, TRABALHA_EM, FUNCIONARIO 

WHERE Projnumero = Pnr AND Cpf_funcionario = Cpf AND Sobrenome = ‘Oliveira’  

 

a) A primeira consulta SELECT recupera os projetos que envolvem um ‘Oliveira’ como gerente do 

departamento que controla o projeto, e a segunda, recupera os projetos que envolvem um ‘Oliveira’ 

como trabalhador no projeto. 

b) A primeira consulta SELECT recupera os projetos que envolvem um ‘Oliveira’ como gerente do 

departamento que controla o projeto, que tenha nome, sobrenome e Cpf  iguais aos do ‘Oliveira’ que 

é um trabalhador no projeto, e a segunda, recupera os projetos que envolvem um ‘Oliveira’ como 

trabalhador no projeto a partir de seu Cpf. 

c) A primeira consulta SELECT recupera os nomes e sobrenomes de todos os ‘Oliveira’ que atuam 

como gerentes de departamentos que controlam projetos, e a segunda, recupera os projetos que 

envolvem um ‘Oliveira’ como trabalhador no projeto. 

d) A primeira consulta SELECT recupera os números de departamentos que envolvem um ‘Oliveira’ 

como gerente do departamento que controla o projeto, e a segunda, recupera os números de Cpf que 

envolvem um ‘Oliveira’ como trabalhador no projeto. 

e) A primeira consulta SELECT recupera o número de Cpf que envolvem um ‘Oliveira’ como gerente 

do departamento que controla o projeto, e a segunda, recupera os projetos que envolvem um 

‘Oliveira’ como trabalhador no projeto a partir de seu Cpf. 

 

2. Analise o código SQL abaixo e indique a alternativa que apresenta o resultado correto:  

 

SELECT  F.Pnome, FUnome, 1,1*F.Salario AS Aumento_Salario 

FROM FUNCIONARIO AS F, TRABALHA_EM AS T, PROJETO AS P 

WHERE F.Cpf = T.Cpf_Funcionario AND T. Pnr = P.Projetonumero and P.Projetonome = ‘IFSP’ 

 

a) A consulta SELECT mostrará os salários resultantes de um reajuste de 110% para os funcionários 

que trabalham no projeto ‘IFSP’ 

b) A consulta SELECT mostrará os nomes, sobrenomes e o calculo do aumento de 1,1% sobre os 

salários dos funcionários que trabalham no projeto ‘IFSP’ 

c) A consulta SELECT mostrará os nomes, sobrenomes e salários resultantes de um reajuste de 10% 

para os funcionários que trabalham no projeto ‘IFSP’ 
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d) A consulta SELECT mostrará os nomes, sobrenomes e os salários médios dos funcionários que 

trabalham no projeto ‘IFSP’ 

e) A consulta SELECT mostrará os aumentos de salários na ordem de 1% para os funcionários que 

trabalham no projeto ‘IFSP’ 

 

3. Assinale o resultado correto obtido a partir da execução da instrução SQL abaixo: 

 

SELECT * FROM FUNCIONARIO  

WHERE Codigo_supervisor IS NULL AND Nome_Depto = ‘Informatica’ 

 

a) Recupera todos os dados dos funcionários que tenham um supervisor do departamento de 

Informática 

b) Recupera todos os dados dos funcionários que não tenham um supervisor e que sejam do 

departamento de ‘Informática’ 

c) Recupera os nomes dos funcionários que não sejam supervisionados pelo departamento de 

informática 

d) Recupera os dados dos funcionários que tenham um supervisor de qualquer departamento e 

pertençam ao departamento de ‘Informática’ 

e) Recupera os dados do supervisor que não tenha código nulo e que pertença ao departamento de 

‘Informática’ 

 

4. Assinale a alternativa correta a partir da análise do código SQL abaixo: 

 

SELECT Sobrenome, Nome  FROM FUNCIONARIO 

WHERE Salario > (SELECT MAX (Salario) FROM FUNCIONARIO WHERE Depto = 5) 

 

a) A consulta retorna Sobrenomes e Nomes dos funcionários do departamento 5, que tenham os 

maiores salários 

b) Essa consulta inclui uma subconsulta aninhada e retornará Sobrenomes e Nomes dos funcionários 

do departamento 5, com seus respectivos salários 

c) Essa consulta inclui uma subconsulta e retornará Sobrenomes e Nomes dos funcionários do 

departamento 5, que tenham os maiores salários 

d) A consulta retornará Sobrenomes e Nomes dos funcionários (de qualquer departamento da 

empresa), que ganham salários superiores ao maior salário do departamento 5 

e) Essa consulta apresenta uma subconsulta aninhada que retornará os salários de todos os 

funcionários dos departamentos que possuírem 5 funcionários 

 

5. Com base no trecho de código a seguir, assinale a alternativa correta quanto aos resultados 

obtidos: 
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1. for (i = 0; i<=8; i++) 

2. for (j = i +1; j<=9; j++) 

3. if (strcmp(NOME[ i ], NOME[ j ]) > 0) {  

4. strcpy(X, NOME[ i ];  strcpy(NOME[ i ], NOME[ j ]); 

5. strcpy(NOME[ j ], X; } 

 

a) O código fará com que os dados inseridos na matriz se apresentem em ordem alfabética 

decrescente 

b) Na linha 2 seria mais correto iniciar j com o valor  2, para que o laço funcione corretamente  

c) O código copiará os nomes digitados pelo usuário para a matriz NOME[ ] que possui 9 elementos  

d) O código possibilitará a apresentação dos dados inseridos, obedecendo a mesma ordem e 

seqüência das digitações 

e) Na linha 3 a instrução equivaleria a if (NOME[ i ] > NOME [ j ]), caso a matriz NOME[ ] fosse 

numérica 

 

6. Para que fosse possível inserir 500 registros com dados de alunos do IFSP, assinale a alternativa 

que se apresenta correta para alterar a seguinte estrutura, para atender ao requerido:  

 

1.struct Aluno_IFSP {  

2.char nome[40];  

3.float notas[4];  

4.float media; };    

5.struct Aluno_IFSP dado; 

 

a) Basta alterar as declarações das linhas 2, 3 e 4 respectivamente para:  char nome[500], float 

notas[500] e float media[500] 

b) É necessário alterar a linha 5 para: struct Aluno_IFSP[500] aluno 

c) Basta alterar as declarações das linhas 2, 3 e 4 respectivamente para:  char nome[40][500], float 

notas[4][500] e float media[500] 

d) Basta alterar a declaração da linha 5 para: struct Aluno_IFSP dado[500] 

e) É necessário alterar apenas a linha 1 para struct Aluno_IFSP[500] 

 

7.  A declaração da instrução int media(int lista[ ],int tamanho); indica que: 

 

a) É possível a passagem de matriz para função como argumento 

b) Existe a caracterização de erro de declaração nos dois argumentos da função media() 

c) Apenas o argumento tamanho está declarado de forma correta 

d) A situação da declaração pode gerar um problema de semântica na aplicação 

e) A função media() deve ter como retorno, de forma natural, um valor float de acordo com as 

declarações 
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8. Após a  execução do trecho de código abaixo, assinale a alternativa que indica a saída correta: 

 

int i=5, *p;  p = &i; printf("%d\t%d\t%d\t%d\n",(*p+2), **&p, (3**p), (**&p+4)); 

 

a)  2 4 6 10 

b) 5 7 9 13 

c) 7 5 15 9 

d) 7 3 9 13 

e) 3 6 12 16 

 

9. Observe inicialmente a figura abaixo e assinale a alternativa que apresenta uma afirmação correta: 

 

 

 

 

 

 

 

a) Cada dependente pode se relacionar com vários empregados. Um dependente é identificado pelo 

empregado ao qual ele está relacionado e por um número de seqüência que distingue os diferentes 

dependentes de um mesmo empregado. 

b) O grau de cardinalidade máxima apresentado é de n:n   

c) O atributo numerosequencia é a chave estrangeira da entidade dependente com base no 

relacionamento identificador 

d) Observa-se um caso típico de auto relacionamento 

e) A entidade dependente é considerada uma entidade fraca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Questão 9 
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10. Analise inicialmente as figuras 1 e 2, abaixo, e a assinale a alternativa correta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Os dois modelos são equivalentes, pois expressam e geram o mesmo banco de dados 

b) Apesar da semelhança nas estruturas, na concepção do banco de dados os modelos gerarão 

resultados distintos 

c) Um caso é o da equivalência entre um modelo que representa um conceito através de um 

relacionamento n:n e o outro é um modelo que representa o mesmo conceito através de uma 

entidade. Nas figuras acima não há a configuração de equivalência entre os modelos. 

d) A transformação de um relacionamento n:n em entidade gerará um banco de dados com anomalias 

de inclusão 

e) Os modelos não guardam equivalência, visto que um relacionamento, mesmo que seja  n:n, jamais 

pode ser transformado em entidade 

 

11. Em relação à criação de um modelo de Banco de dados, são verificados basicamente dois tipos 

de erros. Erros [ _________ ] ocorrem quando o modelo não respeita as regras de construção de um 

modelo ER. Exemplos de erros [ _________ ]  são o de associar atributos a atributos, o de associar 

relacionamentos a atributos, o de associar relacionamentos através de outros relacionamentos ou de 

especializar relacionamentos ou atributos. Já erros [ _________ ]  ocorrem quando o modelo, apesar 

de obedecer às regras de construção de modelos ER (estar [ _________ ]  correto) reflete a realidade 

de forma inconsistente. 

Figura 1 – Questão 10 

Figura 2 – Questão 10 
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Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima: 

 

a) [sintáticos], [sintáticos], [semânticos], [semanticamente]  

b) [sintáticos], [semânticos], [sintáticos], [sintaticamente]  

c) [semânticos], [sintáticos], [semânticos], [semanticamente]  

d) [sintáticos], [sintáticos], [semânticos], [sintaticamente]  

e) [sintáticos], [semânticos], [sintáticos], [semanticamente]  

 

12. Assinale a alternativa correta em relação a bancos de dados relacionais: 

 

a) Um campo é um conjunto não ordenado de linhas  

b) Cada campo é composto por uma série de linhas 

c) Uma foreign key é uma coluna ou uma combinação de colunas cujos valores distinguem uma linha 

das demais dentro de uma tabela 

d) O conjunto de campos das linhas de uma tabela que possuem o mesmo nome formam uma tupla. 

e) Em um banco de dados relacional, há ao menos três tipos de chaves a considerar: a chave 

primária, a chave alternativa, e a chave estrangeira 

 

13. Do ponto de vista da gestão de projetos, as afirmações [“... é um complexo e não rotineiro esforço 

único limitado por tempo, orçamento, recursos e especificações designadas para atender as 

expectativas de clientes.” ...] e segundo a NBR 10006  é um [“... processo único, consistindo de um 

grupo de atividades coordenadas e controladas com datas para início e término, empreendido para 

alcance de um objetivo conforme requisitos específicos, incluindo limitações de tempo, custo e 

recursos.” ...]. Essas duas citações estão melhor relacionadas respectivamente à: 

 

a) [definição de programa] e [definição de processo] 

b) [definição de projeto] e [definição de projeto] 

c) [definição de gerenciamento] e [definição de processo] 

d) [definição de projeto] e [definição de gerenciamento] 

e) [definição de programa] e [definição de programa] 

 

14. De acordo com o PMI, o gerenciamento de projetos consiste na aplicação de conhecimentos, 

habilidades, ferramentas e técnicas para projetar atividades que visem atingir os requisitos do projeto. 

Para facilitar o gerenciamento do projeto ele deve ser dividido em fases que constituem seu ciclo de 

vida. No entanto, ressalta que não se pode desprezar um bom planejamento. A figura 1, a seguir, 

reflete a importância do planejamento para o projeto, comparativamente ao trabalho rotineiro 

processual, segundo o ciclo PDCA. 
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 Projetos Processos (rotinas) 

PLAN Planejamento [1] 

DO Execução [2] 

CHECK Verificação [3] 

ACTION Correção [4] 

Figura 1 – Questão 14 (Ciclo PDCA) 

Assinale a alternativa que descreve a seqüência correta das rotinas para os processos identificados 

como [1], [2], [3] e [4]: 

 

a) [treinar e executar as atividades] – [medir os resultados das atividades] – [definir atividades e 

metas] – [corrigir, aprender e melhorar]. 

b) [definir atividades e metas] – [medir os resultados das atividades] – [treinar e executar as 

atividades] – [corrigir, aprender e melhorar]. 

c) [definir atividades e metas] – [treinar e executar as atividades] – [corrigir, aprender e melhorar –  

[medir os resultados das atividades]. 

d) [definir atividades e metas] – [treinar e executar as atividades] – [medir os resultados das 

atividades] – [corrigir, aprender e melhorar]. 

e) [treinar e executar as atividades] – [definir atividades necessárias e metas] –– [medir os resultados 

das atividades] – [corrigir, aprender e melhorar]. 

 

15. Um exemplo de um processo de software relativamente moderno que foi derivado do trabalho 

sobre UML e do Processo Unificado de Desenvolvimento de Software associado, está relacionado: 

 

a) Ao modelo cascata 

b) Ao modelo evolucionário 

c) Ao modelo de reuso 

d) Ao modelo espiral 

e) Ao RUP 

 

16. Em relação aos requisitos de software, [... as declarações de serviços que o sistema deve 

fornecer, como o sistema deve reagir a entradas específicas e como o sistema deve se comportar em 

determinadas situações...] e [... restrições sobre os serviços ou as funções oferecidas pelo sistema. 

Eles incluem restrições de timing, restrições sobre o processo de desenvolvimento e padrões...] se 

referem respetivamente a: 

 

a) [Requisitos de sistema] e [Requisitos funcionais] 

b) [Requisitos de usuário] e [Requisitos não funcionais] 

c) [Requisitos de sistema] e [Requisitos de usuário] 

d) [Requisitos funcionais] e [Requisitos não funcionais]  

e) [Requisitos não funcionais] e [Requisitos de sistema] 
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17. Os softwares usados para apoiar as atividades de processos de software, como engenharia de 

requisitos, projeto, desenvolvimento de programas e testes – ainda incluem editores de diagramas, 

dicionário de dados, compiladores, debbugers, ferramentas de construção de sistemas, etc. – são 

conhecidos como: 

 

a) Ferramentas CASE 

b) UML 

c) SCRUM 

d) RUP 

e) Workflows 

 

18. Com base no algoritmo abaixo, assinale a alternativa que indica a saída correta: 

... 

Inicio 

X: real 

V: conjunto [1..5] de real 

I: inteiro 

V[1] � 2 V[2] � 4 V[3] � 1  V[4] � 3 V[5] � 5 

X � V[1] + V[5]  Escreva X 

X � V[2] - V[5]  Escreva X 

X � V[4] * V[1] – X Escreva X 

I � 3 

X � V[I]  Escreva X 

X � V[I] / V[V[1]] Escreva X 

Fim 

 

a)  7 -1 4 2 4 

b) 2 4 1 3 5 

c) 7 -1 7 1 0,25 

d) 5 -1 3 6 1 

e) 7 5 -7 1 0,2 

  

19. O recurso que indica em que parte da memória do computador a variável está alocada e ainda 

proporciona um modo de acesso à variável sem referenciá-la diretamente (isso ocorre através do 

modo indireto de acesso), é: 

a) variável global 

b) matriz unidimensional 

c) vetor 

d) uma estrutura de registro 

e) ponteiro 
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20. Na estrutura de repetição abaixo, identifique a resposta correta em relação à saída produzida: 

... 

Inicio 

A: inteiro 

A � 25 

Faça 

Escreva “IFSP” 

Escreva “Campus São Paulo” 

A � A + 1 

Enquanto (A <= 10) 

... 

 

a) Imprimirá dez vezes: IFSP 

b) Imprimirá vinte e cinco vezes: Campus São Paulo 

c) Imprimirá somente uma vez: IFSP  e Campus São Paulo 

d) Imprimirá dez vezes: IFSP  e Campus São Paulo 

e) Não imprimirá nada em virtude do laço de controle 

 

21. Analise a estrutura abaixo e assinale a resposta correta: 

INICIO

VETOR[100], 
INDICE

INDICE, 
“º VALOR: “

VETOR[INDICE]

INDICE �
1, 100, 1

INICIO

Figura 1 – Questão 21 

 

a) A figura representa uma matriz unidimensional. Exibe os 

valores inseridos em VETOR[ ] 

b) A figura representa um vetor de 100 posições, com as 

respectivas entradas de dados. 

c) A figura representa um diagrama de blocos que mostra a 

entrada de dados de 100 valores na matriz unidimensional 

VETOR[ ] 

d) A figura representa a exibição de 100 dados anteriormente 

incluídos no vetor 

e) A figura mostra a exibição dos valores de INDICE (de 1 a 100) 

 

22. Analise inicialmente o trecho de código abaixo, e assinale a alternativa que apresenta a afirmação 

correta: 

 

1. …class TSALA  

2. { public: 

3. int SALA; 

4. }; 
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5. class TALUNO : public TSALA  

6. { public: 

7. char NOME[41]; 

8. float NOTA[4]; 

9. float MEDIA; 

10. float CMEDIA(void); 

11. } ALUNO; 

12. float TALUNO::CMEDIA(void) 

13. { int I; 

14. MEDIA = 0; 

15. for (I = 0; I < 4; I++) 

16. MEDIA += ALUNO.NOTA[I]; 

17. MEDIA /= 4; 

18. return MEDIA; 

19. } ... 

 

a) Da linha 1 até a linha 4 tem-se a declaração da classe pai TSALA. 

b) Na linha 12 observa-se a declaração de uma classe CMEDIA que herda características de TSALA. 

c) A linha 5 indica a criação de um objeto TALUNO. 

d) Da linha 12 até a linha 19 tem-se a declaração de uma classe derivada do método TALUNO. 

e) A linha 17 apresenta um erro sintaxe que acarretará falha na operação aritmética 

 

23. Em relação à UML, responda corretamente: 

 

a) Os diagramas de caso de uso organizam os comportamentos do sistema 

b) Os diagramas de atividades têm o foco na ordem temporal das mensagens enviadas e recebidas 

pelos objetos 

c) Os diagramas de seqüencia têm o foco no fluxo de controle entre objetos 

d) Diagrama de gráfico de estados mantém o foco na organização estrutural dos objetos que enviam 

e  recebem mensagens  

e) O diagrama de colaboração mantém o foco no estado de mudanças de um sistema orientado por  

eventos 

 

24. Na elaboração de um caso de uso, alguns passos são seguidos no processo de descrição do 

mesmo. Assinale a alternativa que reúne a melhor definição de itens de composição para a descrição 

do caso de uso, segundo Eduardo Bezerra (2006): 

 

a) nome(s) do(s) ator(es) – nome do caso de uso – fluxo principal – fluxo alternativo – pré condições – 

pós condições – fluxo de exceção. 
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b) pré-condições – nome do caso de uso – nome(s) do(s) ator(es) – fluxo principal – fluxo alternativo – 

pós-condições – fluxo de exceção. 

c) nome do caso de uso – nome(s) do(s) ator(es) – fluxo principal – fluxo alternativo – fluxo de 

exceção – pré-condições – pós-condições. 

d) nome do caso de uso – nome(s) do(s) ator(es) – pré-condições – fluxo principal – fluxo alternativo – 

fluxo de exceção – pós-condições. 

e) nome(s) do(s) ator(es) - pré-condições – nome do caso de uso – fluxo principal – fluxo alternativo – 

pós-condições – fluxo de exceção. 

 

25. Um __________ de desenvolvimento classifica em atividades as tarefas realizadas durante a 

construção de um sistema de software. Ressalte-se que há vários __________ de desenvolvimento 

propostos, além disso, não é possível apontar o melhor, visto que cada um tem as suas 

particularidades em relação ao modo de arranjar e encadear as atividades de desenvolvimento. O 

encadeamento das diversas fases de desenvolvimento recebe o nome de Modelo de Ciclo de Vida, 

que pode ser descrito em _____________ e ______________.  

  

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima: 

 

a) modelo – processos – modelo cascata – modelo incremental. 

b) processo – modelos – processo de ciclo iterativo – processo de ciclo incremental. 

c) projeto – projetos – projeto cascata – modelo iterativo. 

d) processo – processos – modelo cascata – modelo iterativo e incremental. 

e) modelo – projetos – ciclo básico – ciclo avançado. 

 

26. Um programa HTML 4.01 é dividido em três partes básicas: a estrutura principal, o cabeçalho e o 

corpo de texto. Quais são as tags HTML que definem respectivamente a estrutura principal, o 

cabeçalho e o corpo de texto de um documento HTML. 

 

a) <HTML></HTML>, <HEAD></HEAD>, <BODY></BODY> 

b) <HTML></HTML>, <BODY></BODY>, <HEAD></HEAD> 

c) <BODY></BODY>, <HTML></HTML>, <HEAD></HEAD> 

d) <BODY></BODY>, <HEAD></HEAD>, <HTML></HTML> 

e) <HEAD></HEAD>, <BODY></BODY>, <HTML></HTML> 

 

27. As tabelas são muito importantes para o desenvolvimento do layout de um documento HTML, 

utilizam linhas e colunas que permitem alinhar informações. A tag HTML <TABLE> é utilizada para 

inserir tabelas em documentos HTML 4.01. Além da tag HTML <TABLE> são necessárias mais duas 

tags HTML para construção de uma tabela. Quais são as duas tags HTML que respectivamente 

definem linha e coluna para representar uma tabela em um documento HTML 4.01.  
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a)  <TL> e <TC> 

b)  <TX> e <TY> 

c)  <TA> e <TB> 

d)  <TR> e <TD> 

e)  <TM> e <TN> 

 

28. A tag HTML <IMG> é utilizada para inserir imagens em documentos HTML 4.01. Esta tag possui 

diversos atributos que possibilitam ajustar o posicionamento da imagem, especificar se a imagem 

será apresentada com bordas, entre outros recursos. Qual o atributo da tag HTML <IMG> é utilizado 

para definir a imagem que deverá ser apresentada em um documento HTML 4.01.  

 

a) href 

b) src 

c) name 

d) picture 

e) image 

 

29. O Cascading Style Sheets – CSS 2 funciona como mecanismo simples para acrescentar estilo 

(por exemplo, fontes, cores, espaçamento) a documentos HTML. Através de um único arquivo CSS é 

possível controlar a aparência de todo um site. Considerando a regra CSS 2.0 abaixo, qual sua 

funcionalidade: 

  h1 {  margin: 50px; } 

 

a) define a tag HTML H1 com margem de 50 pixels na direita 

b) define a tag HTML H1 com margem de 50 pixels na direita e esquerda 

c) define a tag HTML H1 com margem de 50 pixels na direita, esquerda e na parte superior 

d) define a tag HTML H1 com margem de 50 pixels na direita, esquerda, na parte superior e na parte 

inferior 

e) não é possível definir margens de 50 pixels na tag HTML H1 

 

30. Um dos primeiros recursos a serem suportados pelo CSS é capacidade de estilizar links dentro de 

um documento HTML. A tag HTML <A> permite a criação de links que apontam para outros 

documentos HTML. Os designers adoram criar cores e estilos de links sem precisar depender de 

scripts. Quais são os 4 seletores CSS que permitem a manipulação de links em documentos HTML.  

 

a) a:link, a:visited, a:hover, a:active 

b) a:linked, a:visited, a:hover, a:active 

c) a:linked, a:visited, a:hover, a:actived 

d) a:link, a:visited, a:hover, a:actived 

e) a:link, a:visit, a:hover, a:active 
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31. A Plataforma Microsoft .Net oferece um ambiente para produzir e executar aplicações web, que 

podem ser executadas em computadores pessoais desktop, dispositivos móveis e tablets. A 

plataforma .NET é o principal instrumento da Microsoft para manter as primeiras posições dentro de 

um mercado concorrido. A principal característica da Plataforma Microsoft .Net é estar em 

conformidade com os principais padrões da internet sempre mantendo compatibilidade com os 

sistemas operacionais Windows da Microsoft. Qual a função do Common Language Runtime – CLR 

para a plataforma Microsoft .Net.  

 

a)  Linguagem intermediária com instruções independentes de CPU 

b)  O ambiente apenas de compilação de aplicações de qualquer linguagem que são utilizadas para 

plataforma Microsoft .NET 

c)  Linguagem intermediária apenas com instruções para webservices 

d)  O ambiente que gerencia a execução de aplicações de qualquer linguagem que são utilizadas 

para plataforma Microsoft .NET 

e)  Linguagem intermediária apenas com instruções para manipular arquivos XML/SOAP 

 

32.  Qual o resultado apresentado após a execução do programa C# abaixo. 

  

using System; 

class Programacsharp { 
 
 public static void Main( ) { 
 
  Console.WriteLine(VarMensagem); 
 
 } 
 
 static String VarMensagem = “linguagem de programação C#”; 
 
} 

 

a)  apresenta no console a mensagem “Programacsharp - linguagem de programação C#” 

b)  apresenta  no console a mensagem “linguagem de programação C#” 

c)  não apresenta mensagem no console 

d)  apresenta  no console a mensagem “VarMensagem” 

e)  apresenta  no console a mensagem “Console.WriteLine(VarMensagem)” 

 

33. O PHP é uma linguagem para criação de scripts do lado servidor, que pode ser incorporado ao 

HTML. Para incluir PHP no código HTML são utilizadas as tags <?php e ?>. Qual o resultado 

apresentado no browser após a execução do código PHP abaixo. 

  

<html> 

<head> 

<title>Ola PHP</title> 
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</head> 

<body> 

 <?php 

  $valor = 010;  

 ?> 

 <?php 

  print("valor = $valor"); 

 ?> 

</body> 

</html> 

 

a)  valor = $valor 

b)  valor =  8 

c)  valor = 1 

d)  valor = 010 

e)  valor = 10 

 

34. Qual o resultado apresentado no browser após a execução do código PHP abaixo. 

 

<html> 

<head> 

<title>Ola PHP</title> 

</head> 

<body> 

 <?php 

  $valor = "bomdia"; 

  for( $index = 0; $index < 6; $index++ ) { 

   $imprimir = $valor{$index}; 

   print("$imprimir$imprimir");  

  }  

 ?> 

</body> 

</html> 

 

a)  bomdiabomdia 

b)  bomdiabomdiabomdiabomdia 

c)  bboommddiiaa 

d)  bomdia 

e)  bomdiabomdiabomdiabomdiabomdiabomdiabomdia 
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35. Qual o resultado apresentado após a execução do código em linguagem de programação Java 

abaixo. 

 

 public class ProgramaJava1 { 
  public static void main(String[] args) { 

   int[] i = new int[10]; 

   for( int a: i ) 
        System.out.print(a); 
  } 

 } 

 

a)  1 

b)  0 

c)  10 

d)  100 

e)  0000000000 

 

36. Qual o resultado apresentado após a execução do código em linguagem de programação Java 

abaixo. 

 

 import java.util.ArrayList; 

 public class ProgramaJava2 { 

  public static void main(String[] args) { 

   ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>(); 

   list.add(1); 

   list.add(2); 

   list.add(3); 

   for( int i : list ) 
       System.out.print( i ); 
 
  } 

 } 

 

a)  1 

b)  111 

c)  123 

d)  321 

e)  0 

 

37. Qual o resultado apresentado após a execução do código em linguagem de programação Java 

abaixo. 
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 public class ProgramaJava3 { 
 
  public static void main(String[] args) { 
 
       int x=0,y=0,z=0; 
       System.out.println( x + y + z ); 
 
  } 
 } 

 

a) 1 

b) 0 

c) 0 0 0 

d) 1 1 1 

e) x + y + z 

 

38. Qual o resultado apresentado após a execução do código em linguagem de programação Java 

abaixo. 

 

public class ProgramaJava4 { 
 
 private int primitiva; 
 private Integer objeto; 
 private String string;  
 
 public static void main(String[] args) { 

  ProgramaJava4 e = new ProgramaJava4(); 

  System.out.print( e.string + e.primitiva + e.objeto); 

 } 

} 
  
 

a)  0 

b)  0 0 0 

c)  null null null 

d)  null 0 null 

e)  0 null 0 

 

39. JSP e Servlets são duas tecnologias para o desenvolvimento de aplicações web que fazem parte 

da implementação Java EE. Os Servlets são instâncias de classes Java executadas no servidor web 

para receber requisições HTTP e enviar respostas aos clientes. Como regra obrigatória, qualquer 

classe Servlet deve implementar a interface javax.servlet.Servlet. Desta forma, ao escrever o código 

fonte de uma classe Servlet é necessário incluir a herança da classe javax.servlet.http.HttpServlet que 

implementa a interface javax.servlet.Servlet e especifica que os métodos doGet() e doPost() devem 

obrigatóriamente ser codificados. Os métodos doGet() e doPost() devem receber respectivamente as 
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mesmas duas instâncias de classe como argumentos. Quais são as classes dos respectivos 

argumentos dos métodos doGet() e doPost(). 

 

a)  javax.servlet.http.HttpRequest e javax.servlet.http.HttpResponse 

b)  javax.servlet.http.HttpServletRequest e javax.servlet.http.HttpServletResponse 

c)  javax.servlet.http.Request e javax.servlet.http.Response 

d)  javax.servlet.http.ServletRequest e javax.servlet.http.ServletResponse 

e)  javax.servlet.ServletRequest e javax.servlet.ServletResponse 

 

40. Os arquivos JSP são documentos HTML que incluem códigos Java que respondem pela parte 

dinâmica. Esses arquivos são processados pelo servidor web e transformados em classes Java para 

receber requisições HTTP e gerar páginas HTML para enviar como resposta ao cliente. Qual o 

resultado apresentado no browser após a execução do código JavaServer Pages – JSP abaixo. 

 

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%> 

<html> 
<head> 
 <title>Pagina JSP</title> 
</head> 
<body> 
<%  
 for( int contador = 0; contador < 5; contador = contador + 2 ){ 
%> 
  <%= contador %> 
<%  
 } 
%> 
</body> 
</html> 
 
 

a)  0 

b)  1 

c)  1 3  

d)  0 2 4 

e)  0 1 2 3 4 

 

41. Qual o resultado apresentado no browser após a execução do código JavaServer Pages – JSP 

abaixo. 

 

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%> 

<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>  
<html> 
<head><title>Pagina JSP</title></head> 
<body> 
<%  
 int contador = 10; 
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 contador = contador % 10; 
 if( contador == 1 ){ 
%> 
  <c:out value="bom dia"></c:out> 
<%  
 } 
 else { 
%> 
  <c:out value="bom noite"></c:out> 
<%  
 } 
%> 
</body> 
</html> 
 

a)  bom dia boa noite 

b)  bom dia 

c)  boa noite 

d)  boa noite boa noite 

e)  bom dia bom dia 

 

42. O JavaScript é uma linguagem de programação leve, interpretada e com recursos de orientação a 

objetos. O núcleo de uso geral da linguagem foi incorporado ao Netscape, Internet Explorer e em 

outros navegadores web e aprimorado para programação web com a adição de objetos que 

representam a janela do navegador e seu conteúdo. Qual o resultado apresentado no browser após a 

execução do código JavaScript abaixo. 

 

<html> 

<head> 

<title>Fatorial</title> 

<script type="text/javascript" > 

 for( i = 1, fatorial = 1; i < 3; i++, fatorial *= i) { 

  document.write(fatorial); 

 } 

</script> 

</head> 

<body> 

</body> 

</html> 

 

a)  111 

b)  1 

c)  12 

d)  123 

e)  0 
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43. Qual o resultado apresentado no browser após a execução do código JavaScript abaixo. 

 

<html> 
<head> 
<title>Fatorial</title> 
<script type="text/javascript" > 
 a = 1; b = 5; c = 3; 
 delta = ( b * b ) - 4 * a * c; 
 if( delta == 0 ) 
  document.write("zero"); 
 else    
  delta > 0 ? document.write("positivo") : document.write("negativo");    
</script> 
</head> 
<body> 
</body> 
</html> 
 
a)  positivo 

b)  negativo 

c)  zero 

d)  positivo negativo 

e)  positivo negativo zero 

 

44.  Qual o resultado apresentado no browser após a execução do código JavaScript abaixo. 

<html> 
<head> 
<title>Fatorial</title> 
<script type="text/javascript" > 
 var a = new Array("1","2","3"); 
 a.push("4"); 
 a.push("5"); 
 for( i = 0; i < 5; i++ )  
  document.write( a[i] );    
</script> 
</head> 
<body> 
</body> 
</html> 
 
a) 0 

b) 541234 

c) 451234 

d) 123 

e) 12345 
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45. Integrated Development Environment – IDE ou também denominado como Ambiente Integrado de 

Desenvolvimento é um programa de computador que reúne características e ferramentas de apoio ao 

desenvolvimento de software com o objetivo de acelerar esse processo. O Eclipse IDE é um dos 

principais ambientes integrados de desenvolvimento amplamente utilizado por programadores da 

linguagem de programação Java. Qual a versão mais recente do ambiente integrado de 

desenvolvimento Eclipse IDE apresentada nas alternativas abaixo. 

 

a)  Europa – Eclipse IDE 

b)  Helios – Eclipse IDE 

c)  Galileo – Eclipse IDE 

d)  Ganymede – Eclipse IDE 

e)  Indigo – Eclipse IDE 

 

46.  A orientação a objetos é um paradigma de análise, projeto e programação de software baseado 

na composição e interação entre diversas unidades de software chamadas de objetos. Qual o nome 

do método que é invocado assim que uma nova instância de objeto é criada. 

 

a)  método construtor 

b)  método first 

c)  método inicial 

d)  método simples 

e)  método único 

 

47.  Quais dos itens descritos abaixo são típicos da Orientação a Objetos 

 

a)  chave estrangeira e relacionamentos 

b)  fluxo de dados e funções 

c)  chave primária e variáveis 

d)  encapsulamento e classe 

e)  processos e fluxogramas 

 

48.  A linguagem de Modelagem Unificada – UML é uma linguagem para especificar, visualizar, 

construir e documentar os artefatos de sistemas de software. Nesse sentido a UML fornece diversos 

diagramas que podem ser utilizados para modelar análise e projeto de software. Qual diagrama 

abaixo não é utilizado pela UML. 

a)  diagrama de classe 

b)  diagrama de sequencia 

c)  diagrama de caso de uso 

d)  diagrama de resultado 

e)  diagrama de colaboração 
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49.  Os diagramas de caso de uso podem representar interações entre o usuário e o sistema.  

Observe abaixo e indique qual alternativa não pertence aos diagramas de caso de uso. 

 

a)  um diagrama de caso de uso tem a participação de pelo menos um ator 

b)  include e extend representam relações entre casos de uso 

c)  um ator pode participar de apenas um caso de uso 

d)  um ator pode participar de um ou mais casos de uso 

e)  o ator especifica o papel executado pelo usuário de um sistema 

 

50.  A Plataforma Java Enterprise Edition – JEE difere-se da Plataforma Java Standard Edition – JSE 

pela adição de bibliotecas que fornecem funcionalidades para implementar software distribuído, 

tolerante a falha e multi-camada, baseada amplamente em componentes modulares executados em 

um servidor de aplicações. Indique qual alternativa abaixo apresenta a tecnologia que não pertence a 

Plataforma Java Enterprise Edition – JEE. 

 

a)  JavaServer Pages - JSP 

b)  Servlets 

c)  Java Transaction - JTA 

d)  Enterprise Java Bean - EJB 

e)  Java Information Server – JIS 

 


