


INSTRUÇÕES
Para a realização destas provas, você recebeu este Caderno de Questões e uma Folha de
Respostas.

1. Caderno de Questões

• Verifique se este Caderno de Questões contém as seguintes provas:

PORTUGUÊS – Questões de 001 a 020
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – Questões de 021 a 035
INFORMÁTICA BÁSICA – Questões de 036 a 050
CONHECIMENTO ESPECÍFICO – Questões de 051 a 100

• Qualquer irregularidade constatada neste Caderno de Questões deve ser imediatamente
comunicada ao fiscal de sala.

• Neste Caderno, você encontra apenas um tipo de questão, de proposição simples.
Identifique a resposta correta, marcando na coluna correspondente da Folha de
Respostas:

V, se a proposição é verdadeira;
F, se a proposição é falsa.

2. Folha de Respostas
• Essa Folha de Respostas é pré-identificada; confira os dados registrados no cabeçalho e

assine-o com caneta esferográfica de TINTA PRETA. Não ultrapasse o espaço
reservado para esse fim.

• NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO SUJE, NÃO RASURE ESSA FOLHA DE
RESPOSTAS.

• A marcação da resposta deve ser feita preenchendo-se o espaço
correspondente com caneta esferográfica de TINTA PRETA. Não
ultrapasse o espaço reservado para esse fim.  Exemplo:

• O tempo disponível para a realização das provas e o preenchimento da Folha de
Respostas é de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos.   

ATENÇÃO: Antes de fazer a marcação, avalie cuidadosamente sua resposta.

LEMBRE-SE:
¾ A resposta correta vale 1 (um), isto é, você ganha 1 (um) ponto.

¾ A resposta errada vale  í���menos um), isto é, você não ganha
o ponto e ainda tem descontado o ponto que ganhou em outra
questão.

¾ A ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada
valem 0 (zero). Você não  ganha nem  perde nada.
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PROVA DE PORTUGUÊS

INSTRUÇÃO:

Para cada questão, de 001 a 020, marque na coluna correspondente da Folha de Respostas:
V, se a proposição é verdadeira;
F, se a proposição é falsa.

A resposta correta vale 1 (um); a resposta errada vale  í�� �menos um); a ausência de
marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero).

QUESTÕES de 001 a 012

Morte e Vida Nordestina: a que será que se destina?

I – Desigualdade social: alguns dados

05 –

           Recentemente o IBGE  apresentou  dados  sobre  a  realidade
social brasileira. Esses dados revelam, em números, a desigualdade
social no país. Com os resultados da Pesquisa Nacional de Amostra
por Domicílios (PNAD), de 1998, o presidente desse Instituto, Sérgio
Besserman, disse: “Os indicadores de um modo geral melhoraram, o
que não quer dizer que a desigualdade diminuiu”.

10 –

           Como entender esse aparente paradoxo? Para tanto, é
necessário termos cuidado com a análise dos números. É conhecido o
possível equívoco no uso das médias: com uma mão no fogo e outra
mão no gelo, você corre o risco de perder as duas mãos, mas, na
média, você estará morno.

15 –

           De início, conheçamos o grau dessa desigualdade referida pelo
dirigente da Fundação IBGE. Em 1991, a renda média dos 10% mais
ricos era de cerca de 30 vezes a dos 40% mais pobres. Em outros
países com grau de desenvolvimento comparável ao nosso, a
diferença é de apenas 10 vezes. No Brasil Real, os ricos têm 50 vezes
a renda dos pobres.

II – As doenças e as mortes severinas
20 –                                                                      Somos muitos Severinos

                                                                    Iguais em tudo na vida,
                                                                    morremos de morte igual
                                                                    mesma morte severina:
                                                                    que é a morte de que se morre

25 –                                                                    de velhice antes dos trinta,
                                                                   de emboscada antes dos vinte,
                                                                   de fome um pouco por dia. 1

30 –

           Uma das mortes severinas, referida acima pelo poeta
pernambucano João Cabral de Melo Neto, é aquela de que se morre
um pouco por dia.  Conforme os dados estimados  no Mapa da  Fome

_________________________________
1 João Cabral de Melo Neto. “Morte e Vida Severina”.  In: Poesias Completas. 3ª ed.
  Rio de Janeiro: Livraria José Olympio, 1979.
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do Brasil, de 1990, a magnitude dos famélicos no país era de quase
32 milhões, sendo que a maioria estava (e ainda está) no Nordeste.

35 –

           Além das inúmeras doenças da miséria, tem também outras
causas de mortes morridas. São mortes que atingem o rico na velhice,
mas pegam o severino antes dos trinta, como descobriu esse outro
Cabral, o poeta.

40 –

           Além dessas mortes morridas, tem também a morte matada,
outra morte severina, que virou epidemia. As mortes violentas são
causadas principalmente por homicídio. Essas causas externas, 1º
lugar na faixa etária de 15 a 39 anos, elevaram tanto a mortalidade,
que chegou a diminuir em 3 anos a expectativa de vida no sexo
masculino.

45 –

           Em relação à esperança de vida, constata-se que nascidos em
famílias de classe média do país têm uma esperança de vida ao
nascer de mais de 70 anos, enquanto os filhos de sertanejos têm
menos de 55. Uma diferença de mais de quinze anos.

III – Cidadania inconclusa
                                                                      - Severino retirante,
                                                                      muita diferença faz

50 –                                                                       entre lutar com as mãos
                                                                      e abandoná-las para trás. 1

55 –

           Ao tirar as mãos de trás para lutar, muita diferença faz, como
diz o nosso Cabral, poeta. Temos de conhecer de frente os limites e
os desafios à construção de uma cidadania plena para o Brasil. E em
particular para o Nordeste. Se os brasileiros não são socialmente
iguais, os trabalhadores nordestinos têm sido os menos iguais. Isto é
sina nordestina? A que será que se destina?

(JACOBINA, Ronaldo R. Revista Baiana de Saúde Pública. Salvador: Secretaria
de Saúde do Estado da Bahia. v.24, n.1/2, p. 57-66, 2000 – adaptado.)

Questão 001

Neste texto predominam fatos ,  mas  o  segundo parágrafo (".8-12) e o último parágrafo
(".52-7) apresentam sobretudo opiniões do autor.

Questão 002

No trecho “É conhecido... morno.” (".9-12), o autor alerta, com ironia, para a leitura superficial
de resultados estatísticos.

Questão 003

Para o sentido global do texto, a expressão “mortes severinas” (".19) configura uma
hiperonímia.
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Questão 004

Nas expressões “esse outro Cabral, o poeta” (".35-6) e “o nosso Cabral, poeta” (".53), há
simultaneamente identificação e distinção entre João Cabral de Melo Neto e Pedro Álvares
Cabral.

Questão 005

O trecho “Uma diferença de mais de quinze anos.” (".46) apresenta uma reiteração em
relação aos dados expostos na oração anterior.

Questão 006

“...elevaram... masculino.” (".40-2).  Uma alternativa de redação para esse trecho, sem
alteração de sentido, é: ...elevaram tanto a mortalidade, que chegou, em 3 anos, a diminuir a
expectativa de vida no sexo masculino.

Questão 007

“paradoxo” (".8) é sinônimo de “equívoco” (".10).

Questão 008

“Real” (".17) está grafado com inicial maiúscula porque designa determinado período da
história brasileira.

Questão 009

A letra  (grafema) x representa o mesmo som nas palavras “paradoxo” (".8) e “externas”
(".39).

Questão 010

“têm” (".17) e “tem” (".33) estão grafados diferentemente, porque o primeiro concorda com o
elemento “os ricos”, e o segundo com o elemento “miséria”.

Questão 011

A forma verbal “tem” das linhas 33 e 37 poderia ser substituída, respectivamente, por existe  e
há, ficando a construção rigorosamente de acordo com a norma gramatical.

Questão 012

A expressão “os limites e os desafios à construção de uma cidadania plena para o Brasil.”
(".53-4) tem como núcleos elementos sintaticamente coordenados que complementam o
verbo “conhecer” (".53).
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QUESTÕES de 013 a 016

Art. 13. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual
deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os
direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados
unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício
previstos em lei.

(Lei nº 8.112, de 11.12.1990 (Regime Jurídico Único), título II, cap. I, seção
IV.)

Questão 013

Segundo o texto, a pessoa é considerada servidor público após a assinatura do termo de
posse pela autoridade competente.

Questão 014

Poderá haver atos oficiais, desde que previamente estabelecidos em lei, que alterem os
encargos constantes no termo de posse.

Questão 015

A expressão cujo conteúdo deverá explicitar pode substituir, sem alteração de sentido, o
trecho “no qual deverão constar” (".1-2).

Questão 016

“ressalvados” (".4) quer dizer excetuados.

QUESTÕES de 017 a 020

05 –

      Havia um sujeito que, certo dia, disse que não trabalhava mais, e
fim de conversa, preferia morrer de fome. A vizinhança, condoída,
passou a levar comida para ele. Mas, sabe como é, aquilo também já
era demais. Então, resolveram fazer o enterro do sujeito. Ele num tinha
dito que preferia morrer?
      Na rua principal, um caboclo bão da cidade vizinha quer saber
quem tinha morrido. Quando contam o causo, ele fica condoído:
      – Mas não façam isso com o pobre diabo, sô! Olha aqui, eu ofereço
uma saca de feijão para matar a fome dele, uai.

10 –       O sujeito abre uma fresta do caixão e grita lá de dentro:
      – Cum casca ou sem casca?
      – Cum casca, diz o cidadão.
      E o sujeito, fechando o caixão:
      – Intão segue o enterro.

(In: ILARI , Rodolfo. Introdução à Semântica: brincando com a gramática. São
Paulo: Contexto, 2001, p. 62 – adaptado.)
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Questão 017

O uso de expressões como “fim de conversa” (".2), “bão” (".6), “sô!” (".8) e “uai” (".9)
demonstra que esse texto é uma reprodução literal da modalidade falada e informal da língua
portuguesa do Brasil.

Questão 018

“Então” (".4) e “Intão” (".14) podem ser lidos como introdutores de noção de conseqüência.

Questão 019

“Mas” (".8) estabelece uma oposição de idéias com o que foi expresso na frase
imediatamente anterior.

Questão 020

“ – Intão segue o enterro.” (".14).  Com essas palavras, o “sujeito” pediu que o cidadão
acompanhasse o cortejo fúnebre, na esperança de que, até o cemitério, esse cidadão
pudesse descascar o feijão oferecido.
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PROVA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

INSTRUÇÃO:

Para cada questão, de 021 a 035, marque na coluna correspondente da Folha de Respostas:
V, se a proposição é verdadeira;
F, se a proposição é falsa.

A resposta correta vale 1 (um); a resposta errada vale  í�� �menos um); a ausência de
marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero).

Questão 021

Ao checar número de relatórios e concluir que os resultados foram inferiores aos do mês
anterior, os chefes de departamentos se reúnem para chamar a atenção dos responsáveis,
sendo esse um esforço que conduz à qualidade dos serviços prestados.

Questão 022

Para a existência do Estado, fazem-se necessários três elementos: o delineamento de um
território, um povo e um governo soberano.

Questão 023

A Universidade Federal da Bahia é uma autarquia e, portanto, foi criada com personalidade
jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios e com autonomia administrativa,
mas não financeira.

Questão 024

A Constituição Brasileira de 1988, no seu artigo 165, estabelece que o Plano Plurianual
especificará, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração
Pública Federal.

Questão 025

Na mobilização para o combate à corrupção nos organismos públicos, é suficiente fortalecer
os esforços de cooperação a fim de aplicar sanções a profissionais corruptos, sejam eles
ligados a figuras importantes no governo ou não.

Questão 026

A falta de ética na prestação dos serviços públicos deixou de ser apenas um problema
moral, para ser uma ameaça à ordem econômica, à organização administrativa e, no limite,
ao próprio Estado de Direito.

Questão 027

O Distrito Federal, que é administrado por um governador eleito e, portanto, com
organização de Estado, possui, no entanto, a sua parte legislativa composta de atribuições
reservadas aos Estados e Municípios.
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Questão 028

O Controle Externo dos órgãos federais é de responsabilidade do Tribunal de Contas da
União.

Questão 029

O Sistema de Controle Interno não se envolve com o acompanhamento físico e financeiro
de projetos nem de atividades.

Questão 030

As instituições de personalidade jurídica de direito privado também têm que prestar contas
aos órgãos ou às entidades repassadores de auxílios, de subvenções, de contribuições ou
de outras formas de transferência de valores.

Questão 031

O acesso às informações públicas permite maior transparência no tocante ao funcionamento
das instituições, mas não produz impacto algum ao exercício dos direitos políticos dos
cidadãos.

Questão 032

O objetivo da licitação é a garantia da observância do princípio constitucional da isonomia e
a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

Questão 033

A nomeação do Magnífico Reitor da Universidade Federal da Bahia é feita pelo Governador
da Bahia, por ser um cargo de confiança do governo estadual.

Questão 034

O Cargo em Comissão, pelo Regime Jurídico Único - RJU, é o que admite provimento em
caráter permanente.

Questão 035

As funções permanentes da Administração devem ser desempenhadas pelos titulares de
cargo, e as transitórias, por servidores designados, admitidos ou contratados precariamente.
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PROVA DE INFORMÁTICA BÁSICA

INSTRUÇÃO:

Para cada questão,  de 036 a 050,  marque na coluna correspondente  da  Folha de Respostas:
 V, se a proposição é verdadeira;
 F, se a proposição é falsa.

A resposta correta vale 1 (um); a resposta errada vale  -1 (menos um); a ausência de marcação
e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero).

Questão 036

Um sistema operacional é considerado um hardware, que, por meio de programas amigáveis,
ajuda o usuário a trabalhar com o computador.

Questão 037

O software está ligado diretamente ao hardware; ou seja, software é um programa específico
para um determinado tipo de hardware.

Questão 038

O teclado auxilia o usuário a passar dados/informações que serão interpretados pelo sistema
operacional. Dessa forma, ao contrário do mouse, ele é considerado um dispositivo de saída
de dados.

Questão 039

Na compra de um novo computador, uma empresa tem como opções dois modelos, diferentes
apenas na quantidade de memória RAM. A primeira opção possui 64.000 kbytes, e a segunda
128 Mbytes. A empresa deve comprar a primeira opção, pois apresenta uma quantidade de
memória bem superior à da segunda.

ATENÇÃO

  Em toda a prova, quando se afirma “clicar”, entenda-se que é

acionar uma vez o botão esquerdo do mouse, a não ser

que seja expressamente dito o contrário.
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QUESTÕES de 040 a 042

A figura abaixo apresenta uma página no Word 2000.

Questão 040

O ícone  indica a criação de marcadores no texto, que são pontos no texto que servem
para lembrar ao digitador os locais onde existem erros de ortografia a serem corrigidos.

Questão 041

A opção    na barra de ferramentas indica o valor do zoom aplicado ao texto, ou seja,
a visualização do texto na tela corresponde a 75% do tamanho dos caracteres e dos espaços
em branco.

Questão 042

Desejando-se salvar no formato RTF o arquivo "MAN2000.DOC”, que está sendo digitado no
momento, deve-se proceder da seguinte forma:

• clicar no item “Arquivo” do menu;
• clicar na opção “Salvar como...”;
• digitar o nome do arquivo: MAN2000.rtf ;
• selecionar a opção “Salvar como tipo”, para “rtf”;
• clicar no botão “Salvar”.
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QUESTÕES de 043 a 045

A figura abaixo ilustra uma janela do Internet Explorer, em sessão de uso em um
determinado computador.

Questão 043

Ao se clicar no botão , o Internet Explorer irá abrir a última página visitada.

Questão 044

Ao se clicar no botão , será aberta uma janela que permitirá a configuração de parâmetros
para a impressão do conteúdo da página mostrada. Nessa janela, após os ajustes
necessários, é possível acionar o modo de impressão do conteúdo desejado.

Questão 045

O Internet Explorer permite que se construa uma lista com os endereços mais visitados
(“Favoritos”). Acionando-se o botão , essa lista será apresentada.

Questão 046

Um e-mail recebido com um arquivo programa.exe anexado, mesmo enviado por um
desconhecido, pode ser aberto tranqüilamente, com a certeza de que nenhum dano poderá
ser provocado ao sistema operacional ou aos arquivos do usuário.

Questão 047

Arrastando-se um arquivo para a lixeira, ele ficará inacessível, não podendo ser mais
recuperado.
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Questão 048

Formatar um disquete é uma das maneiras de apagar o conteúdo completo e verificar se ele
está livre de defeitos.

Questão 049

Para retirar um determinado arquivo de uma pasta denominada Poseidon e transferi-lo para
outra pasta denominada j2ee, é necessário cumprir todos estes passos:

• selecionar o arquivo desejado na pasta Poseidon;
• clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo selecionado;
• clicar na opção “Copiar” do menu apresentado;
• clicar com o botão direito do mouse sobre a pasta j2ee;
• clicar na opção “Colar” do menu apresentado.

Questão 050

Considere-se que determinado computador possui o software Winzip com uma instalação
padrão. Para descompactar um arquivo Zip, devem-se executar todas estas ações:

• clicar duas vezes sobre o arquivo desejado;
• efetuar os procedimentos necessários para abrir o Winzip, se for o caso;
• selecionar a opção “Extract”;
• escolher o local onde o arquivo será descompactado;
• executar a descompactação.
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PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO

ANALISTA DE SISTEMAS

INSTRUÇÃO:

Para cada questão, de 051 a 100, marque na coluna correspondente da Folha de Respostas:
 V, se a proposição é verdadeira;
 F, se a proposição é falsa.
A resposta correta vale 1 (um); a resposta errada vale  í�� �menos um); a ausência de
marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero).

Questão 051

A reusabilidade é uma característica importante de um componente de software de alta
qualidade.

Questão 052

Um dos problemas que atingem o desenvolvimento de software é a imprecisão das
estimativas de prazo e custo.

Questão 053

O ciclo de vida clássico ou modelo cascata prevê a construção de protótipos durante o
desenvolvimento de software.

QUESTÕES de 054 a 056

Os conceitos de orientação de objetos tem sua origem em linguagens de programação
de objetos como C++ e SmallTalk. Considerem-se as características do modelo orientado a
objetos, para o desenvolvimento de software.

Questão 054

O modelo orientado a objetos dá mais ênfase às funções do que às estruturas dos sistemas.

Questão 055

As heranças representam relações de dependência entre classes.

Questão 056

Uma classe que possua uma operação abstrata é considerada uma classe abstrata.

QUESTÕES 057 e 058

O gerenciamento de configuração de software é uma atividade de garantia de
qualidade, cujo objetivo é identificar, controlar e auditar todas as modificações que ocorrem
enquanto o software está sendo desenvolvido e depois que ele é entregue ao cliente.
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Questão 057

Linha básica (ou baseline) é um marco de referência no desenvolvimento de um software, que
é caracterizado pela entrega de um ou mais itens de configuração e pela aprovação desses
itens através de uma revisão técnica formal.

Questão 058

As ferramentas que são utilizadas no desenvolvimento de software, como, por exemplo,
editores, CASE e compiladores, podem ser consideradas como itens de configuração.

QUESTÕES de 059 a 061

O domínio de técnicas, métodos e ferramentas que conduzem o projeto de sistemas de
software ao resultado esperado é uma exigência para a evolução profissional. O Software
Engineering Institute (SEI) constatou que o principal problema que aflige as organizações de
software é gerencial.

Questão 059

Um exemplo de padrão na área de gerência de projetos é o COCOMO (COnstructive COst
MOdel), em que a adequação dos processos ao projeto é um dos fatores medidos para
determinar o nível de maturidade da organização.

Questão 060

A Análise de Riscos envolve atividades de identificação, projeção, avaliação e administração
dos riscos.

Questão 061

Indicar a qualidade do produto e avaliar a produtividade das pessoas que o elaboram são,
entre outras, razões para se medir o software.

QUESTÕES de 062 a 064

A Análise de Pontos de Função (FPA – Function Point Analysis) é uma técnica para
mensuração de sistemas, desenvolvida por Allan J. Albrecht (IBM, White Plains) em 1979, que
tem atraído um significativo contingente de usuários. A FPA dimensiona o software segundo a
perspectiva do usuário, quantificando a funcionalidade proporcionada, com base
principalmente no seu desenho lógico.

Questão 062

Os pontos de função brutos são calculados levando-se em consideração as características
gerais do sistema, como, por exemplo, comunicação de dados, funções distribuídas,
performance, volume de transações, atualização on-line.

Questão 063

O número de Arquivos Lógicos Internos e de Arquivos de Interface Externa e suas
complexidades relativas contribuem para a contagem de pontos de função brutos.
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Questão 064

O total de pontos de função da aplicação será encontrado através da multiplicação do número
de pontos de função bruto pelo fator de ajuste.

QUESTÕES 065 e 066

Os sistemas de apoio à decisão facilitam a análise de informações sobre o negócio e
ajudam a administração a definir tendências, apontar problemas e tomar decisões inteligentes.

Questão 065

Uma das características principais dos bancos de dados de apoio à decisão é que são
basicamente de leitura (embora não em sua totalidade).

Questão 066

Um data mart pode ser considerado um data warehousing especializado.

QUESTÕES de 067 a 071

Considerem-se as definições das tabelas a seguir.

CREATE TABLE FUNCIONARIO
(  CPF     char(13) not null,
   NOME    char(50) not null,
   DEPTO   char(3)  not null,
   CONSTRAINT PK_FUNC PRIMARY KEY (CPF),
   CONSTRAINT FK_FUNC FOREIGN KEY (DEPTO) REFERENCES
DEPARTAMENTO  (DEPTO_CODIGO)
)

INSERT INTO FUNCIONARIO VALUES ('1111111111111','Maria','001')
INSERT INTO FUNCIONARIO VALUES ('2222222222222','Paulo','001')
INSERT INTO FUNCIONARIO VALUES ('3333333333333','Katia','002')

CREATE TABLE DEPARTAMENTO
( DEPTO_CODIGO  char(3)  not null,
   DEPTO_NOME   char(50) not null,
  CONSTRAINT PK_DEPTO PRIMARY KEY (DEPTO_CODIGO)
  )

INSERT INTO DEPARTAMENTO VALUES ('001','Departamento de Finanças')
INSERT INTO DEPARTAMENTO VALUES ('002','Departamento de Marketing')

CREATE TABLE PROJETO
( PROJ_CODIGO   char(2)  not null,
  PROJ_NOME     char(50) not null,
  ORCAMENTO     float    null
   CONSTRAINT PK_PROJETO PRIMARY KEY (PROJ_CODIGO)
  )

INSERT INTO PROJETO VALUES ('P1','Projeto P1',300000)
INSERT INTO PROJETO VALUES ('P2','Projeto P2',10000)
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CREATE TABLE EMPREGADOS
( CPF             char(13) not null,
  PROJ_CODIGO     char(2)  not null,
  DATA_INICIO     datetime
  CONSTRAINT PK_EMPREGADOS PRIMARY KEY (CPF, PROJ_CODIGO)
  CONSTRAINT FK_EMPREGADOS_1 FOREIGN KEY (CPF) REFERENCES
  FUNCIONARIO(CPF),

CONSTRAINT FK_EMPREGADOS_2 FOREIGN KEY (PROJ_CODIGO)
  REFERENCES PROJETO(PROJ_CODIGO)
  )

INSERT INTO EMPREGADOS VALUES ('1111111111111','P1','02/04/2003')
INSERT INTO EMPREGADOS VALUES ('2222222222222','P2','01/01/2004')

Questão 067

A cláusula SQL abaixo atualiza para 01/01/2004 a data de início de trabalho de todos os
empregados alocados no projeto de código ‘P1’.

UPDATE EMPREGADOS
SET DATA_INICIO = '01/01/2004'
WHERE PROJ_CODIGO = 'P1'

Questão 068

A cláusula SQL abaixo aloca no projeto de código ‘P2’, em 03/04/2003, todos os funcionários
lotados no Departamento de Marketing.

INSERT INTO EMPREGADOS (CPF, PROJ_CODIGO,DATA_INICIO)
SELECT cpf, 'P2',  '03/04/2003' FROM FUNCIONARIO
WHERE DEPTO =  (SELECT DEPTO_CODIGO FROM DEPARTAMENTO

                                   WHERE DEPTO_NOME = 'Departamento de Marketing')

Questão 069

A cláusula SQL abaixo lista todos os funcionários do Departamento de Finanças que
trabalham em projetos com orçamento maior que RS$ 6.000,00.

SELECT NOME FROM EMPREGADOS
LEFT JOIN FUNCIONARIO ON (FUNCIONARIO.CPF = EMPREGADOS.CPF)
LEFT JOIN DEPARTAMENTO ON (DEPTO_CODIGO = DEPTO)
LEFT JOIN PROJETO ON (PROJETO.PROJ_CODIGO =
EMPREGADOS.PROJ_CÓDIGO)
WHERE  DEPTO_NOME = 'Departamento de Finanças' AND ORCAMENTO >
6000

Questão 070

A diferença entre as cláusulas SQL abaixo é que (1) elimina o conteúdo da tabela  página por
página, ao contrário da cláusula (2), que elimina linha por linha e não coloca no log de
transações as modificações realizadas na tabela.

       (1)    TRUNCATE TABLE DEPARTAMENTO
(2)   DELETE FROM DEPARTAMENTO
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Questão 071

Das cláusulas SQL abaixo, o desempenho de (1) é menor  que o de (2).

(1)  SELECT NOME FROM FUNCIONARIO, EMPREGADOS
     WHERE FUNCIONARIO.CPF = EMPREGADOS.CPF AND PROJ_CODIGO =
‘P1’

(2) SELECT NOME FROM FUNCIONARIO
      WHERE ‘P1’ IN (SELECT PROJ_CODIGO FROM EMPREGADOS
                     WHERE EMPREGADOS.CPF = FUNCIONARIO.CPF)

Questão 072

Na transferência de um arquivo do tipo texto para um banco de dados MS SQL Server,
utilizando-se o Data Transformation Service (DTS), deve ser informado, na primeira linha do
arquivo texto, o tamanho de cada coluna.

Questão 073

No MS SQL Server, não  é possível especificar um banco de dados default na criação de um
novo login.

QUESTÕES de 074 a 078

A Unified Modeling Language (UML) é uma linguagem gráfica para a modelagem e o
desenvolvimento de sistemas de software.

Questão 074

Na notação UML, o diagrama de caso de uso contém os atores que interagem com o sistema,
não podendo esses atores ser usuários humanos, mas apenas outras máquinas ou sistemas
que têm interfaces definidas com o sistema que está sendo analisado.

Questão 075

O diagrama de seqüência fornece uma visão instantânea das relações que existem entre as
instâncias da classe, em um dado ponto do tempo.

Questão 076

O diagrama de classe mostra as relações estáticas que existem entre classes e interfaces, no
sistema.

Questão 077

A visibilidade de um atributo é indicada através de um símbolo antes do nome do atributo.
Para atributos públicos, a UML utiliza o símbolo + ;  para protegidos, # ;  e para os privados, o
símbolo – .

Questão 078

O diagrama de seqüência e o diagrama de colaboração representam o fluxo de mensagens de
um caso de uso.
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QUESTÕES de 079 a 081

O PowerBuilder é um ambiente completo de desenvolvimento visual para sistemas
cliente/servidor, que incorpora técnicas de orientação a objetos. Observe a janela abaixo de
um “DataWindow” no ambiente “PowerBuilder”.

Questão 079

Na janela acima , o estilo de apresentação “Freeform” permite projetar uma janela de entrada
de dados de vários registros (tipo linha/coluna) por tela.

Questão 080

Os “DataWindows” automatizam quase todas as interações com o banco de dados.  Na janela
acima, a opção “SQL Select” permite que sejam adicionados argumentos de recuperação para
os comandos SQL, no momento da seleção das colunas que serão apresentadas no
“DataWindow”.

Questão 081

A opção Tab Order deve ser inicializada com 1, quando se deseja evitar que os usuários
atualizem valores numa coluna que não deve ser editada.
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QUESTÕES de 082 a 084

A linguagem HTML é utilizada para a criação de páginas Web. A HTML é composta de
uma série de comandos, que são interpretados pelo software navegador (browser).

Questão 082

A estrutura básica HTML é:  <HTML>  <TITLE>  Título  </TITLE> <BODY> ...comandos e texto
... </BODY>  </HTML>.

Questão 083

A HTML não reconhece final de linhas; assim, tem-se que utilizar comandos como <BR>, o
qual permite deixar uma linha em branco.

Questão 084

Para a criação de listas ordenadas, utilizam-se comandos como <UL> e </UL>.

Questão 085

Uma boa prática de programação consiste em definir todos os atributos de uma classe com o
modificador private, e cada atributo deve possuir métodos de acesso public para leitura e
gravação. Essa técnica possibilita modificações nos atributos da classe sem prejudicar as
aplicações que a utilizam.

QUESTÕES de 086 a 089

Observe o conjunto de classes Java apresentado abaixo.

public abstract class Veiculo {
    public abstract void freia();
    public abstract void acelera();}

public abstract class Carro extends Veiculo {
       public          void freia(){....}
       public abstract void acelera();}

public class Moto extends Veiculo {
    public void freia(){....}
    public void acelera(){..... }    }

public class Fusca extends Carro {
    public void acelera(){.....}}

public class Audi extends Carro {
    public void acelera(){....}}

public class Motorista {
    public void viaja(Veiculo v){
        ......
        v.acelera();
        ......    }}
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Questão 086

O código Java  Carro x = new Carro ();  está correto.

Questão 087

As classes “Fusca” e “Audi” usaram a implementação do método “freia()” da classe “Veiculo”.

Questão 088

Caso seja criada uma nova classe chamada “Kombi”, descendente de “Carro”, com a
implementação do método  “public void acelera() {…….}” ,  será então necessário fazer
alguma alteração na classe “Motorista”.

Questão 089

O polimorfismo possibilita que o código “v.acelera()”, dentro do método “viaja” da classe
“Motorista”, execute corretamente o método “acelera()”,  ou seja, o da classe “Moto” ou da
classe “Fusca” ou da classe “Audi”, dependendo do conteúdo do objeto “v”.

Questão 090

A inclusão de um nó em uma árvore AVL pode fazer com que ela deixe de ser AVL. Neste
caso, uma transformação deve ser empregada para que a árvore volte a ser AVL. Uma das
transformações possíveis é chamada de “rotação dupla à direita”.

Questão 091

Uma árvore é dita balanceada se, e somente se, para qualquer nó, a altura de suas duas
subárvores diferem de, no máximo, duas unidades.

Questão 092

Uma facilidade fornecida pelo sistema de arquivos NTFS é a possibilidade de arquivos
armazenados nesse sistema serem acessíveis a outros sistemas operacionais, como, por
exemplo, o Windows 95, instalados na mesma máquina.

Questão 093

No Windows 2000, na criação de compartilhamento de uma pasta, é possível indicar um
número limite de usuários que possam utilizar simultaneamente esse compartilhamento.

Questão 094

Por causa das mudanças na política de transferência de arquivos da Microsoft, o software
Internet Information Service (IIS) do Windows 2000 Server não  mais fornece serviços de ftp.
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QUESTÕES de 095 a 099

Os protocolos estabelecem as regras de comunicação entre as máquinas de uma rede.
Atualmente, existe um grande variedade de protocolos, utilizados para diversas finalidades,
como transferência de arquivos e comunicação entre o browser e o servidor Web.

Questão 095

Em redes grandes, pode haver mais de um caminho para os datagramas trafegarem entre o
emissor e o destinatário. Os roteadores desempenham um papel fundamental, que é escolher
o melhor caminho entre esses dois pontos.

Questão 096

O protocolo UDP é não orientado a conexão, isto é, não verifica se um pacote chegou ao
destino. Sendo assim, a transmissão dos dados é bem mais rápida do que a utilizada pelo
protocolo TCP. Por este motivo, o UDP é usado no transporte de dados importantes, como
arquivos e e-mails.

Questão 097

O protocolo FTP é muito usado na Internet, para transferência de arquivos entre duas
máquinas em rede. Enquanto uma máquina roda a aplicação servidor de FTP, a outra roda
uma aplicação cliente.

QUESTÕES 098 e 099

Um usuário abriu o prompt de comando do Windows 2000 e digitou os seguintes
comandos:

C:\>ftp disco.com.br
paulo
bola
put dados.txt
quit

Questão 098

“disco.com.br” é o endereço da máquina servidora de “ftp”. O usuário “paulo” possui o
password “bola”.

Questão 099

O comando “put dados.txt” está transferindo o arquivo “dados.txt” do servidor de “ftp" para a
máquina local.

Questão 100

Na programação assembler para um processador Pentium, um dos sistemas de numeração
utilizado é o decimal; dessa forma, o comando  Mov AX,200h  atribui ao registrador  AX  o
valor 200.


