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INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, abaixo, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das 
questões, confira a numeração de todas as páginas. 

3. Esta prova é constituída de 40 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, 
sempre na seqüência a, b, c, d , e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas 
perguntas aos aplicadores de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele 
corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao 
aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o 
cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, 
tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive 
relógio. O não-cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato. 

9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no 
saco plástico. Caso essa exigência seja descumprida, o candidato será excluído do 
concurso. 

10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-
resposta, é de 4 horas. 

11. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. 
Aguarde autorização para entregar o caderno de prova, o cartão-resposta e a ficha de 
identificação. 

12. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o 
consigo. 
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PORTUGUÊS 
 

O texto a seguir é referência para as questões de 01 a 03. 
 
Lugar de histórias em quadrinhos é na banca de jornal. Certo? Errado. 
Essa afirmação, verdadeira até pouco tempo atrás, parece estar cada vez mais distante da realidade dos fatos, mesmo aqui 

no Brasil, onde, nas grandes cidades, existe praticamente uma banca em cada esquina, representando um meio de distribuição 
muito abrangente. Nesse sentido, o país é até privilegiado, pois não abandonou esse espaço de distribuição dos quadrinhos: nos 
Estados Unidos, por exemplo, a grande maioria das bancas possui no máximo um ou dois títulos de comic books , o grosso da 
produção (centenas de títulos) sendo comercializado pelas comic stores , lojas especializadas em quadrinhos e produtos 
correlatos, às quais apenas vão os aficionados por esse meio. Aqui, felizmente, além de jornais e revistas informativas, as bancas 
continuam vendendo revistas de histórias em quadrinhos, colocando-as, assim, ao alcance de toda e qualquer pessoa e não 
apenas daqueles que já são leitores e conhecem um local privilegiado onde buscá-las. Sorte nossa. 

O fato novo – e provavelmente bastante alvissareiro, também –, é que o mercado de produção e distribuição de quadrinhos 
está sendo objeto de mudanças, tanto aqui como no exterior. Para se ter uma idéia, qualquer pessoa que, há dois ou três anos, 
viajasse aos Estados Unidos teria dificuldade para encontrar uma boa variedade de títulos de histórias em quadrinhos fora do 
circuito das comic stores. Nas bancas, encontrariam apenas um ou dois títulos de personagens Disney ou da Archie Comics, 
enquanto as livrarias lhes ofereceriam, quando muito, algumas poucas antologias de tiras (Peanuts, Garfield, Dilbert, Doonesbury 
ou The Far Side, em geral) e uma ou outra graphic novel  considerada cult (como a famosa Maus, de Art Spiegelman). Não lhe 
restaria outra alternativa a não ser aventurar -se em uma loja especializada e disputar espaço com jovens extravagantes em roupas 
de couro preto e dezenas de piercings nas mais variadas partes do corpo (nem todos visíveis), muitas vezes com um 
comportamento bastante intimidador para o turista sul-americano. 

Hoje, nesse país, embora as lojas especializadas ainda continuem a representar o maior espaço de comercialização de 
quadrinhos, estes já podem ser encontrados em outros ambientes comerciais. Grandes redes de livrarias – como a Barnes & 
Noble, por exemplo – passaram a dar um espaço muito mais destacado às histórias em quadrinhos e seus diversos produtos, 
dedicando várias estantes aos álbuns, minisséries, livros e graphic novels em linguagem gráfica seqüencial e dispondo as 
publicações de forma organizada e facilmente acessível. [...] 

Mesmo no Brasil, onde as livrarias são menores e em menor número do que nos Estados Unidos, o espaço para as histórias 
em quadrinhos também começa a ser garantido. Em algumas, são apenas poucas prateleiras, é certo, mas, em outras, já se pode 
dizer que estão próximas de se transformar em seções especializadas. Ao pensar nisso, é impossível não se lembrar dos tempos 
em que as histórias em quadrinhos eram proibidas nos espaços cultos, em que as crianças ou adultos que nelas se compraziam 
eram objeto de recriminações ou desdém e em que soava como uma heresia qualquer proposta de encarar a linguagem dos 
quadrinhos como algo sério. Maus tempos aqueles! [...] 

(VERGUEIRO, W. Site Omelete, 27 abr. 2004.) 
 

01 -  Sobre esse texto, é correto afirmar: 
 

*a) No 2º parágrafo, a expressão sublinhada (“às quais”) diz respeito às comic stores . 
b)  Na última linha do 2º parágrafo, a partícula sublinhada (“las”) remete às bancas de jornais. 
c) No 4º parágrafo, a expressão sublinhada (“nesse país”) refere-se ao Brasil. 
d)  Na expressão “... e seus diversos produtos ...”, no 4º parágrafo, o termo sublinhado (“seus”) remete à livraria Barnes & 

Noble. 
e)  No último parágrafo, a expressão sublinhada (“Em algumas”) refere-se às livrarias dos Estados Unidos. 
 

02 -  A idéia central do texto é: 
 
a)  defender a criação no Brasil de locais especializados para a comercialização de histórias em quadrinhos, a exemplo das 

comic stores norte-americanas. 
b)  divulgar o aumento do número de títulos de histór ias em quadrinhos disponíveis no mercado brasileiro. 
*c) comentar o surgimento de  um novo espaço para comercialização de histórias em quadrinhos. 
d)  comparar o potencial dos dois espaços de comercialização de histórias em quadrinhos que vêm sendo explorados . 
e)  denunciar o preconceito que ainda existe contra os consumidores de histórias em quadrinhos, vistos como intimidadores. 
 

03 -  De acordo com o texto: 
 
a)  a comercialização de gibis em bancas de jornal impede que os quadrinhos sejam vistos como objetos cult. 
b)  as bancas ainda são locais privilegiados para a venda de gibis tanto no Brasil como nos Estados Unidos. 
c) é um erro comercializar histórias em quadrinhos em bancas de jornal. 
*d) as bancas de jornal brasileiras oferecem maior diversidade de títulos que as bancas norte-americanas. 
e)  graças a mudanças no mercado de produção e distribuição de quadrinhos, atualmente é possível encontrar boa 

variedade de histórias em quadrinhos em bancas norte-americanas, ao contrário do que acontecia alguns anos atrás. 
 
04 -  Os cursos universitários têm 57% de estudantes mulheres e 43% de homens. Elas também ficam mais tempo na escola, 

nove anos em média, ante oito anos dos rapazes. ___________, são os homens que dominam os cargos de chefia nas 
empresas. “As companhias ainda fazem restrição a contratar mulheres”, disse Cimar Azeredo, do IBGE, citado por O Globo. 

(Revista da Semana, n. 38, 02 out. 2008.) 
 

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do trecho acima. 
 
a)  Acerca disso 
b)  Em vista disso 
c) Por conta disso 
d)  Em virtude disso 
*e) Apesar disso 
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05 -  Assinale a alternativa que está de acordo com a norma culta da língua. 
 

a)  Não se vêem nem um candidato com as características de Obama há muito tempo. 
*b) Faz mais de quinze dias que foi publicada a pesquisa sobre os candidatos à presidência norte-americana. 
c) A ABC News confirmou que haverão mais debates entre os dois candidatos. 
d)  Poderá ocorrer novas pesquisas antes das eleições norte-americanas, informou o jornal USA Today. 
e)  Observam-se que mu itos eleitores estão atentos ao pacote de resgate de Wall Street. 
 

O texto a seguir é referência para as questões de 06 a 08. 
 

Nas terras do município de Iranduba, no Amazonas, o agricultor João Rego Braga cultiva mamão, coco, banana e laranja. É uma 
fartura de dar inveja. As raízes de suas árvores frutíferas e a abundância da produção são garantidas pela formidável "terra preta 
de índio", o tipo de solo mais fértil de toda a Amazônia. Em 2006, experimentos realizados por uma equipe brasileiro-americana 
comprovaram que ele apresenta quantidade e variedade bem mais amplas de microorganismos que os solos típicos dos trópicos – 
a terra preta é, literalmente, um terreno dotado de maior vitalidade. Braga, que aprendeu com a linguagem dos cientistas que se 
trata de um solo antropogênico, explica a seu modo: "Foi o ser humano quem fez esta terra. Os antigos matavam o peixe e a caça, 
e deixavam tudo na terra. Queimavam o carvão vegetal e também misturavam. Deu nisso". 
06 -  O solo encontrado no município de Iranduba, no Amazonas, é considerado o mais fértil de toda a Amazônia porque: 

a)  Há árvores frutíferas, como o mamão, a banana e a laranja, e sua produção é abundante. 
b)  Uma equipe de cientistas brasileiro-americana realizou experimentos nesse tipo de solo. 
*c)  A  variedade de matéria orgânica que se decompõe ali fornece nutrientes ao solo. 
d)  As raízes das árvores  deram à terra maior vitalidade. 
e)  Hoje os agricultores não matam o peixe e a caça como faziam os antigos. 
 

07 -  Na frase “se trata de um solo antropogênico”, a expressão sublinhada pode ser substituída por: 
 

a)  excepcional e incomparável. 
b)  que contraria padrões e normas . 
c) composto de elementos de diferentes  naturezas. 
d)  de composição uniforme. 
*e)  derivado da ação humana. 
 

08 -  Na expressão “Deu nisso”, usada pelo agricultor João Rego Braga, a palavra sublinhada tem o sentido de : 
 

*a)  excelente terra. 
b)  queima do carvão vegetal na terra. 
c) interesse de pesquisadores para a realização de experimentos nessa área. 
d)  ação humana e no tipo de cultivo da região. 
e)  grande quantidade de informações que os cientistas  têm repassado aos agricultores. 

 
09 -  Assinale a alternativa que completa corretamente a frase abaixo: 
 

O caboclo da floresta tropical está certo, ________ os pesquisadores ainda não terem certeza se o carvão era levado ao solo 
______________  ou se era mesclado aos refugos domésticos por acidente. 

 

a)  além do que – involuntariamente. 
b)  em que pese isso propositalmente. 
*c)  apesar de – intencionalmente. 
d)  afora – aleatoriamente. 
e)  exceto o fato de – deliberadamente. 

 
10 -  Associe as respostas da coluna da direita com as respectivas perguntas na coluna da esquerda, extraídas da 

entrevista concedida pelo compositor Paulo Vanzolini à revista Brasil: almanaque de cultura popular  nº 113 (set. 
2008). 

 

1. Fazer samba é trabalho mais 
intelectual do que emocional? 

2. Nunca houve preconceito no meio 
científico por você fazer música? 

3. Você pretende continuar fazendo 
shows? 

4. E as composições? Ainda estão 
saindo? 

(   ) Sim. É gostoso, mas faço principalmente pelos músicos que me 
acompanham. Em geral, ganha-se pouquíssimo em 
apresentações em bares e restaurantes. O pagamento é quase 
em cerveja e pizza. Fico revoltado com essa situação. Nas 
minhas apresentações, exijo que todos recebam com dignidade. 

(   ) Não mais. Meu último samba foi Quando eu for, eu vou sem pena. 
(   ) Claro. Apenas com emoção não dá certo. Escrever letra dá um 

trabalhão. Tem que ser bem produzida, escolher as palavras 
perfeitas. Conhece coisa mais inteligente que os sambas de Noel 
Rosa? 

(   ) Nada disso. Eles sempre acharam engraçadíssimo, tinham 
orgulho. E o mais divertido é que, para o público, tanto a música 
quanto a profissão quase se fundiram. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a)  4 – 2 – 1 – 3. 
b)  3 – 2 – 4 – 1. 
c) 4 – 3 – 2 – 1. 
*d)  3 – 4 – 1 – 2. 
e)  1 – 3 – 2 – 4. 
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LEGISLAÇÃO 
 

11 -  Segundo a Lei 9784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, considere 
as seguintes afirm ativas: 
 
1. A administração pública deverá anular seus atos por vício de legalidade e revogá-los quando inconvenientes ou 

inoportunos. 
2. Ao judiciário é vedado rever os atos da administração pública, sob ofensa ao princípio da tripartição dos 

poderes. 
3. A convalidação dos atos administrativos visa a corrigir vícios de legalidade e pode ser realizada pela 

administração pública nos casos em que não acarretar lesão a interesse público ou lesão a terceiros. 
4. O ato administrativo revisto de ofício não necessita de decisão motivada, uma vez que sobre ele já houve 

decisão anterior da administração pública. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 
a)  Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
b)  Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
*c) Somente as afirmat ivas 1 e 3 são verdadeiras. 
d)  Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
e)  Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 

 
12 -  Considerando a Lei 8112/90, à luz da Constituição da República, é correto afirmar: 

 

a)  Não havendo incompatibilidade de horários ou de funções, não há qualquer vedação à acumulação remunerada de 
cargos públicos. 

b)  Nos casos em que se verificar a redução da capacidade laboral do servidor em virtude de acidente na execução de suas 
funções públicas, haverá redução proporcional de sua remuneração, ressalvado o direito de indenização. 

c) Para a concessão do período de férias, serão deduzidas todas as faltas do servidor ao serviço. 
*d) As férias do servidor poderão ser parceladas em até três etapas. 
e)  Não integrará a base de cálculo do adicional de férias, correspondente a 1/3 da remuneração do período de férias, a 

vantagem decorrente do exercício de função de direção, chefia ou assessoramento. 
 
13 -  Sobre a responsabilidade civil pela reparação de dano, considere os seguintes sujeitos: 

 
1. O tutor e o curador, em relação aos danos causados pelos pupilos ou curatelados. 
2. O dono ou detentor de animal que causar dano a outrem, se não provar a culpa da vítima ou força maior. 
3. O dono de edifício, pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier da falta de reparos, cuja 

necessidade fosse manifesta. 
4. Os pais, pelos danos causados por seus filhos menores que estiverem em sua companhia. 
 
A determinação de responsabilidade civil está corretamente estabelecida em: 
 
*a) 1, 2 e 3 apenas. 
b)  2 e 4 apenas. 
c) 1 e 4 apenas. 
d)  2 e 3 apenas. 
e)  1, 2, 3 e 4. 

(*) - Questão com resposta alterada de E para A.  
 

14 -  No que concerne aos direitos e garantias fundamentais, é correto afirmar: 
 

*a) A casa é um asilo inviolável do indivíduo, por isso ninguém pode nela adentrar sem o consentimento do morador, salvo 
nos casos de flagrante delito, para prestar socorro, ou por determinação judicial. 

b)  A liberdade de associação é plena na República Federativa do Brasil, não cabendo ao Estado questionar se os fins que 
motivaram a sua criação são lícitos ou ilíc itos, visto que isso por si só já configuraria uma interferência inadmissível em 
um estado democrático de direito. 

c) O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder é um direito do 
cidadão brasileiro condicionado ao devido recolhimento de taxas. 

d)  O direito de associação é livre, o que, contudo, não impede a previsão de cláusula no estatuto da associação que 
condicione a saída ao voto da maioria simples dos associados. 

e)  As associações somente poder ão ter suas atividades suspensas por decisão judicial transitada em julgado, ou seja, 
decisão esta da qual não cabe recurso. 

 
15 -  Em relação à organização da administração pública, assinale a alternativa correta. 

 

a)  De acordo com o princípio da isonomia, é vedada a adoção de critérios diferenciados para a concessão de 
aposentadoria para servidores portadores de deficiência ou que exerçam atividades de risco. 

b)  O tempo de contribuição para o professor universitário será reduzido em cinco anos, em virtude das atividades 
desgastantes por ele realizadas ao longo de sua carreira profissional. 

c) Não fará jus a qualquer abono o servidor que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e opte por 
permanecer em atividade. 

*d) A Constituição da República prevê a possibilidade de o servidor público estável perder o cargo em virtude de 
procedimento de avaliação periódica de desempenho. 

e)  O servidor público que não puder desempenhar mais as suas funções em virtude da extinção de seu cargo ficará em 
disponibilidade com remuneração integral até que possa ser aproveitado em outro cargo. 
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16 -  Considerando o que dispõe o Código Civil acerca das pessoas jurídicas, é correto afirmar: 

 

a)  Os bens destinados, por testamento, a constituir uma fundação serão divididos entre os herdeiros quando forem 
insuficientes para a constituição dessa fundação. 

b)  Uma associação poderá ser instituída para fins meramente econômicos. 
c) Em razão da distinção da pessoa jurídica dos sócios que a compõem, não se vislumbra no dir eito brasileiro quaisquer 

hipóteses em que os patrimônios pessoais dos sócios respondam por dívidas da empresa. 
d)  A existência legal das pessoas jurídicas de direito privado conta-se a partir do início de suas atividades. 
*e)  Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. 
 

17 -  Sobre os direitos e garantias fundamentais, à luz da Constituição da República do Brasil, é correto afirmar: 
 

a)  A pena de morte é vedada, não havendo nenhuma exceção a essa vedação. 
b)  Em decorrência do princípio da igualdade, todos cumprirão a pena no mesmo tipo de estabelecimento, não havendo 

distinção quanto à natureza do delito e idade do apenado. 
c) A pena de caráter perpétuo poderá ocorrer por determinação expressa do Presidente da República. 
d)  As provas, mesmo que obtidas por meios ilícitos, integram o processo judicial. 
*e)  Os direitos e garantias expressos na Constituição brasileira não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por 

ela adotados, ou dos tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil seja parte. 
 

18 -  Sobre os crimes contra administração pública, é correto afirmar: 
 
a)  Somente aqueles que pertencerem ao quadro permanente de funcionários da administração pública poderão ser 

responsabilizados por crimes contra administração pública, nessa qualidade. 
b)  Abandono de cargo público é crime punível somente com sanção administrativa. 
c) Prevaricação ocorre quando o funcionário público, em razão de sua função, recebe vantagem indevida. 
*d)  Comete crime contra a administração pública o funcionário que modifica o sistema de informações ou programa de 

informática sem autorização de autoridade competente. 
e)  A pessoa que exerce função de chefia na sociedade de economia mista não está sujeita a responder por crime contra a 

administração pública. 
 

19 -  Acerca da lei 8.112/90, é correto afirmar: 
 
a)  Uma das formas de investidura no cargo público se dá com a aprovação em concurso público. 
*b)  As indenizações, tais como ajudas de custo e auxílio moradia, não se incorporam ao vencimento para qualquer efeito. 
c) Os servidores que atuem com habitualidade em locais insalubres não fazem jus ao recebimento de adicional sobre o 

vencimento do cargo efetivo, uma vez que já deviam ter de antemão conhecimento das condições em que seriam 
exercidos seus serviços. 

d)  O servidor estudante só poderá mudar de sede no interesse da administração se for comprovada a existência de vagas 
em instituição de ensino no local para o qual ele for removido. 

e)  O tempo de férias não é computado para os efeitos de tempo de serviço. 
 

20 -  Acerca da licitação, é correto afirmar: 
 

a)  As propostas para uma licitação não serão sigilosas, permitindo assim uma maior transparência, desde o início do 
procedimento licitatório. 

*b)  Em caso de igualdade de condições, é critério de desempate na licitação, para determinação do vencedor, que os 
produtos sejam produzidos por empresas brasileiras. 

c) Mesmo nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem, deverá ser observado o procedimento licitatório. 
d)  O poder público, no procedimento licitatório, não atentará se a empresa licitante apresenta irregularidade fiscal, pois 

esse tipo de irregularidade não tem relação com a atividade a ser realizada. 
e)  Mesmo depois de realizado o procedimento licitatório, o poder público é livre para contratar com terceiros, não presentes 

na licitação, quando verificada situação mais vantajosa. 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 
21 -  Sobre hardware, assinale a alternativa correta. 
 

a)  O mouse e o monitor são dispositivos de saída. 
b)  No-break  é um meio de armazenamento. 
c) Os DVDs possuem capacidade de armazenamento de no máximo 5,4 MB. 
*d)  DB-9 é um conector utilizado para porta serial RS-232.  
e)  2 GB é igual a 2048 bytes. 
 

22 -  Qual o comando utilizado pelo Windows XP para mostrar configurações como IP, máscara e gateway dos 
dispositivos de conexão de rede? 

 
a)  netstat –a 
*b)  ipconfig 
c) netconfig 
d)  command 
e)  ver 
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23 -  Sobre o BrOffice, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda. 
 
1. Base (   ) Editor de textos 
2. Calc (   ) Banco de dados 
3. Impress (   ) Apresentações 
4. Math (   ) Editor de fórmulas 
5. Writer (   ) Planilhas eletrônicas 

 
Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a)  1 – 2 – 3 – 4 – 5. 
*b) 5 – 1 – 3 – 4 – 2. 
c) 3 – 1 – 5 – 2 – 4. 
d)  5 – 1 – 4 – 3 – 2. 
e)  1 – 3 – 5 – 4 – 2. 

 
24 -  Sobre os modelos de visualização do BrOffice Impress, numere a coluna da direita de acordo com sua 

correspondência com a coluna da esquerda. 
 

1. Normal. (   ) Impressão 2, 3, 4, 6 ou 9 slides por folha. 
2. Estrutura de tópicos. (   ) Inserção de anotações. 
3. Notas. (   ) Visualização de miniaturas dos slides. 
4. Folhetos. (   ) Visualização em forma de textos, sem layout dos slides. 
5. Classificador de slides. (   ) Inserção, alteração e exclusão de slides. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 

 
*a) 4 – 3 – 5 – 2 – 1. 
b)  5 – 1 – 3 – 4 – 2. 
c) 4 – 1 – 5 – 2 – 3. 
d)  5 – 1 – 4 – 3 – 2. 
e)  1 – 3 – 5 – 4 – 2. 

 
25 -  Qual o comando utilizado pelo Linux para mostrar todo o caminho que um pacote percorre até o destino? 
 

a)  ping 
b)  ls 
*c) traceroute 
d)  tracert 
e)  netstat –a 

 
26 -  Sobre estrutura de dados, assinale a alternativa correta. 
 

a)  Deque é uma lista linear em que as operações de inserção e retirada são efetuadas apenas no final da lista. 
b)  Pilha é uma lista linear em que as operações de inserção são efetuadas apenas no final, e as de retirada, apenas no 

início da lista. 
c) Fila é uma lista linear em que as operações de inserção e retirada podem ser efetuadas tanto no início quanto no final da 

lista. 
*d) Lista linear  é uma estrutura dinâmica caracterizada por uma seqüência ordenada de elementos no sentido de sua 

posição relativa. 
e)  Lista circul ar é uma estrutura de dados em que o primeiro e o último elementos estão alocados de forma seqüencial . 

 
27 -  Considere o seguinte algoritmo: 
 

FUNÇÃO  f(n):inteiro 
n  (número inteiro e positivo)  
INÍCIO 
SE n > 0 
ENTÃO 
    F ß   n * f(n-1) 
SENÃO 
   F ß  1 
FIM 

 

Sendo n = 5, assinale a alternativa que apresenta corretamente o resultado retornado de f(n). 
 

a)  0 
b)  5 
c) 15 
*d) 120 
e)  240 
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28 -  Sobre a norma NBR ISO/IEC 17799, assinale a alternativa correta. 
 

a)  Irretratabilidade consiste na veracidade da fonte das informações. 
*b)  Disponibilidade refere-se à garantia de que uma informação sempre poderá ser acessada pelas pessoas e processos 

autorizados, independentemente do momento em que é requisitada e do local em que está armazenada. 
c) Fidelidade é a garantia de que a informação só pode ser acessada e manipulada por pessoas autorizadas, ou seja, é 

restrita a um conjunto de entidades, que podem ser seres humanos ou sistemas eletrônicos. 
d)  Flexibilidade implica que toda vez que uma informação é manipulada ela está consistente, ou seja, não foi alterada ou 

adulterada por um acesso legal ou ilegal. 
e)  Confidencialidade  é a garantia de que a informação não pode ser alterada pelo receptor. 

 
29 -  A utilização da assinatura digital providencia a prova inegável de que uma mensagem veio do emissor. A respeito 

desse assunto, considere as seguintes afirmativas: 
 
1. A assinatura digital deve ter autenticidade, ou seja, o receptor deve poder confirmar que a assinatura foi feita 

pelo emissor. 
2. A assinatura digital deve ter integridade, ou seja, qualquer alteração da mensagem faz com que a assinatura não 

corresponda mais ao documento. 
3. Criptografia é o estudo das técnicas e princípios pelos quais a informação pode ser transformada da sua forma 

original para outra ilegível, de forma que possa ser conhecida apenas por seu destinatário. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a)  Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b)  Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d)  Somente as afirmativas  1 e 3 são verdadeiras. 
*e)  As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
30 -  Qual das cláusulas abaixo é usada para definir condições na cláusula GROUP BY? 
 

a)  SELECT 
b)  WHERE 
c) ORDER BY 
*d)  HAVING 
e)  FROM 

 
31 -  Considere a sintaxe SQL a seguir: 

 

INSERT INT O table_name [(‘columns1’,’columns2’)] 
SELECT [(‘columns1’,’columns2’)] FROM table_name [WHERE conditions] 

 
Assinale a alternativa que corresponde ao comando acima especificado. 

 
a)  Inserir dados e selecionar dados . 
*b)  Inserir dados de uma outra tabela. 
c) Alterar dados de duas tabelas . 
d)  Excluir dados de duas tabelas . 
e)  Selecionar dados de duas tabelas. 

 
32 -  Os autores da UML sugerem que um sistema pode ser descrito por cinco visões interdependentes desse sistema. 

Acerca desse assunto, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda. 
 

1.  Visão de Casos de Uso. 
2.  Visão de Projetos. 
3.  Visão de Implementação. 
4.  Visão de Implantação. 
5.  Visão de Processo. 

(   )  Corresponde à distribuição física do sistema em seus subsistemas e à 
conexão entre essas partes. 

(   )  Enfatiza as características de concorrência, sincronização e desempenho 
do sistema. 

(   )  Enfatiza as características do sistema que dão suporte, tanto estrutural 
quanto comportamental, às funcionalida des externamente visíveis do 
sistema. 

(   )  Abrange o gerenciamento de versões do sistema, construídas através do 
agrupamento de módulos e sub-sistemas. 

(   )  Descreve o sistema de um ponto de vista externo, como um conjunto de 
interações entre o sistema e os agentes externos ao sistema. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a)  3 – 5 – 4 – 1 – 2. 
b)  4 – 5 – 3 – 2 – 1. 
*c) 4 – 5 – 2 – 3 – 1. 
d)  5 – 4 – 3 – 2 – 1. 
e)  5 – 3 – 4 – 1 – 2. 
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33 -  Sobre análise e projeto de sistemas com UML, assinale a alternativa correta. 
 

*a) Classes associativas são classes que estão ligadas a associações, em vez de estarem ligadas a outras classes. 
b)  A composição indica uma faixa de cardinalidade permitida a um elemento, isto é, a quantidade de instâncias possíveis 

em um relacionamento. 
c) Polimorfismo é um atributo ou uma lista de atributos presentes em uma associação, cujos valores servem para 

particionar duas ou mais classes. 
d)  Herança é uma classe que não possui instâncias diretas com outras classes, apenas com suas classes descendentes. 
e)  A associação recursiva indica que, dentre as várias associações envolvidas entre as classes, somente uma delas pode 

ocorrer por vez. 
 
34 -  A UML define, em sua versão 2.0, vários tipos de diagramas. A respeito desse assunto, considere as seguintes 

afirmativas: 
 

1. O diagrama de objetos mostra as dependências entre os objetos e os componentes de softwares, apresentando 
suas interfaces. 

2. O diagrama de pacotes é usado para organizar elementos de modelo e mostrar dependências entre eles. 
3. O diagrama de implantação mostra a arquitetura de um sistema em tempo de execução, as plataformas de 

hardware, artefatos de software e ambientes de software. 
4. O diagrama de comunicação mostra objetos, seus inter-relacionamentos e o fluxo de mensagens entre eles. 
 
Assinale a alternativa correta. 

 

a)  Somente as afirmativas  1 e 2 são verdadeiras. 
b)  Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
*d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e)  As afirmativas  1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
35 -  Sobre o diagrama de máquina de estados definido pela UML na versão 2.0, assinale a alternativa correta.  
 

*a) Estado representa a situação em que um objeto se encontra em um determinado momento durante o período em que 
participa de um processo. 

b)  Atividade representa um evento que causa uma mudança no estado de um objeto, gerando um novo estado. 
c) Transição é uma ação que pode ser detalhada por meio das seguintes cláusulas: entry, exit e do. 
d)  Estado polimórfico contém internamente dois ou mais estados de um objeto, de maneira a detalhar todas as etapas 

desse objeto. 
e)  A sintaxe utilizada para definir estado de sincronismo é nome-do-estado (lista-de-parâmetros-separados-por-vírgula) 

[condição-de-guarda]/expressão-ação . 
 
36 -  Sobre projeto de interfaces, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A interação pode ser definida como um processo em que, em um primeiro momento, o usuário atua sobre a 
interface de um sistema para, logo em seguida, receber dela respostas, as quais deverá decodificar. 

2.  O objetivo principal da comunicabilidade é tornar o usuário capaz de entender as escolhas do projetista de 
interfaces referentes aos signos empregados no modelo conceitual de aplicação. 

3. São exemplos de estilos de interação: linguagem natural, linguagem de comando, menus, preenchimento de 
formulários, manipulação direta e WIMP. 

4. A especificação do modelo de interação tem o objetivo de descrever de maneira abstrata e exata a forma de 
interação do usuário com o sistema, independentemente dos widgets utilizados pelo usuário, bem como o modo 
de implementação desse processo por parte do software da interface. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a)  Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b)  Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
d)  Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
*e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
37 -  Sobre diagrama de fluxo de dados (DFD), assinale a alternativa correta. 
 

a)  O nível 1 do DFD também é chamado de diagrama de contexto. 
b)  Entidade externa, processo, dicionário de dados e fluxo de dados  são as notações básicas do DFD. 
c) A entidade externa é representada por um retângul o e indica todas as pessoas, objetos ou outros sistemas que 

interagem com o sistema a ser modelado. 
*d) Os fluxos de dados são meios por onde passam os dados e informações e sempre envolvem um processo. 
e)  Os dicionários de dados são repositórios que armazenam os dados e informações do DFD. 
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38 -  Sobre características de qualidade de software da ISO/IEC FCD 9126-1, numere a coluna da direita de acordo com 
sua correspondência com a coluna da esquerda. 

 

1. Funcionalidade. 
2. Confiabilidade. 
3. Usabilidade. 
4. Eficiência. 
5. Portabilidade. 

(   )  Capacidade do software de manter seu nível de desempenho, quando usado 
nas condições especificadas. 

(   )  Capacidade do software de operar no nível de desempenho requerido, em 
relação à quantidade de recursos empregados, quando usado nas condições 
especificadas. 

(   )  Capacidade do software de prover funções que atendem a necessidades 
expressas e implícitas, quando usado nas condições especificadas. 

(   )  Capacidade do software de ser transferido de um ambiente a outro. 
(   )  Capacidade do software de ser compreendido, aprendido, usado e apreciado 

pelo usuário, quando usado nas condições especificadas. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 
a)  2 – 4 – 3 – 5 – 1. 
*b)  2 – 4 – 1 – 5 – 3. 
c) 4 – 2 – 3 – 5 – 1. 
d)  4 – 2 – 1 – 5 – 3. 
e)  1 – 4 – 3 – 2 – 5. 
 

39 -  O ciclo de vida clássico da engenharia de software abrange as seguintes atividades: 
 

a)  Identificação das deficiências do sistema atual, estabelecimento de novos objetivos, geração de cenários e 
desenvolvimento de diagramas do projeto. 

*b)  Análise e engenharia de software, análise de requisitos de software, projeto, codificação, testes e manutenção. 
c) Coleta e refinamento dos requisitos, projeto rápido, construção de um protótipo, avaliação pelo cliente, refinamento do 

projeto e desenvolvimento do produto. 
d)  Planejamento, análise de riscos baseada nos requisitos iniciais, construção de um protótipo, avaliação pelo cliente, 

desenvolvimento do produto, refinamento do projeto e repetição de todas as atividades até que o sistema esteja 
concluído. 

e)  Coleta de requisitos, elaboração do projeto de interface, implementação e testes. 
 
40 -  No modelo CMM foram estabelecidos níveis referentes à maturidade que a organização possui para desenvolver 

softwares. Sobre os níveis de maturidade do CMM, assinale a alternativa correta. 
 

*a)  As organizações do nível 1 podem desenvolver produtos de software de alta qualidade, mas  é depende nte da 
competência das pessoas envolvidas. 

b)  No nível 2, a organização possui um processo de desenvolvimento de software definido, documentado e compreendido. 
c) No nível 3, os métodos de gerenciamento de software são documentados e acompanhados, sendo que práticas bem-

sucedidas podem ser repetidas em novos projetos. 
d)  A otimização, focada na melhoria contínua do processo, é a palavra-chave do nível 4. 
e)  No nível 5, a gerência tem bases objetivas para a tomada de decisão, pois o processo é medido e gerenciado 

quantitativamente. 
 


