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Texto 1

Executivos desatam o nó
A gravata, símbolo do mundo corporativo, começa a perder espaço nas empresas
Priscilla Portugal
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Nickolas Suzuki, de 28 anos, se sentiu como um peixe fora d’água no dia em que
começou a trabalhar no site Apontador, em abril de 2007. Vindo de uma tradicional editora,
chegou à empresa que fornece mapas e rotas na Internet com os trajes com os quais estava
acostumado a trabalhar: terno bem cortado, camisa lisa e um nó de gravata impecável. Bastou
pisar na recepção para ser avaliado da cabeça aos pés. “Eu, particularmente, gosto de usar terno e
gravata, mas, quando resolvo vir assim ao trabalho, o pessoal estranha”, diz Suzuki. O terno
pode até ser tolerado, mas a gravata não tem espaço na empresa. E isso não é uma
particularidade do setor de tecnologia. Cada vez mais, a peça do vestuário que é considerada um
dos maiores símbolos do mundo corporativo perde espaço nas empresas. “Gostaria que todos nos
libertássemos da escravidão de usar terno e gravata”, conta Edson Rodriguez, vice-presidente da
consultoria Thomas International do Brasil. “Mas sei que isso não é um privilégio de todas as
áreas profissionais”.
http://www.terra.com.br/istoedinheiro

01. A respeito do título e do subtítulo do texto, é correto afirmar que:
A) a expressão “símbolo do mundo corporativo” repete uma informação dada.
B) o substantivo “nó” e o verbo “desatar” pertencem a campos semânticos distintos.
C) o subtítulo é determinante para a compreensão do sentido polissêmico de “nó”.
D) o artigo definido determinante da palavra “nó” identifica um referente já conhecido do leitor.
E) a relação de sentido entre “executivos” e “empresas” é acessória para determinar o teor da reportagem.
02. Releia os períodos e assinale a alternativa que apresenta a análise correta acerca deles.
I.

“Nickolas Suzuki, de 28 anos, se sentiu como um peixe fora d’água no dia em que começou a
trabalhar no site Apontador, em abril de 2007” (linhas 01-02).
II. “Vindo de uma tradicional editora, chegou à empresa que fornece mapas e rotas na Internet com os
trajes com os quais estava acostumado a trabalhar: terno bem cortado, camisa lisa e um nó de
gravata impecável” (linhas 02-04).
A)
B)
C)
D)
E)

As idéias do período II são redundantes em relação ao que se afirma em I.
A elipse do sujeito em II gera ambigüidade, diferente do que acontece em I.
O período II apresenta o fator por que Nickolas Suzuki “se sentiu como um peixe fora d’água” (I).
O pronome relativo “que”, em (I), exerce a mesma função sintática do pronome relativo “que”, em (II).
Há, entre as expressões “site Apontador” (I) e “tradicional editora” (II), uma relação semântica de
hiperonímia.

03. A forma verbal destacada em “A gravata, símbolo do mundo corporativo, começa a perder espaço nas
empresas” indica que a ação:
A) repete-se sistematicamente.
B) conclui-se logo após a fala.
C) desenvolve-se gradualmente.
D) concretiza-se no ato da fala.
E) realiza-se por um tempo determinado.

04. Assinale a alternativa que apresenta a frase na qual a palavra peça está empregada no mesmo sentido que
ela assume no texto, na linha 08.
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A) Quebraram a peça mais útil do meu aparelho de chá.
B) O conto premiado no concurso é uma peça inesquecível.
C) Todos me pregaram uma peça no dia do meu aniversário.
D) É verdade que ele convidou aquela peça para a festa dele.
E) No recital, os músicos apresentaram uma peça de Mozart.
05. Assinale a alternativa em que a posição espacial ocupada pelo enunciador é depreendida das palavras por
ele enunciadas.
A) “começou a trabalhar no site Apontador, em abril de 2007” (linha 02).
B) “chegou à empresa [...] com os trajes com os quais estava acostumado a trabalhar” (linhas 03-04).
C) “Bastou pisar na recepção para ser avaliado da cabeça aos pés” (linhas 04-05).
D) “quando resolvo vir assim ao trabalho, o pessoal estranha” (linha 06).
E) “Gostaria que todos nos libertássemos da escravidão” (linhas 09-10).
06. O período “Bastou pisar na recepção para ser avaliado da cabeça aos pés” (linhas 04-05) pode ser
reescrito, sem alteração do sentido que assume no texto, da seguinte forma:
A) “Bastou eu pisar na recepção para que eu seja avaliado da cabeça aos pés”.
B) “Para que fosse avaliado da cabeça aos pés, bastava que pisasse na recepção”.
C) “Bastou ter pisado na recepção para que eu fosse avaliado da cabeça aos pés”.
D) “Bastou que pisasse na recepção para que fosse avaliado da cabeça aos pés”.
E) “Tendo em vista ser avaliado da cabeça aos pés, bastaria que pisasse na recepção”.
07. Na frase “O terno pode até ser tolerado” (linhas 06-07), a palavra em destaque:
A) enfatiza a idéia de inclusão do terno como algo aceitável.
B) explicita a idéia de proximidade do terno como algo detestável.
C) denota a possibilidade de o terno ser algo abominável.
D) ressalta a idéia de inclusão do terno como algo rejeitável.
E) suaviza a idéia de exclusão do terno como algo tolerável.
08. Assinale a alternativa em que o termo destacado está analisado sintaticamente de forma correta.
A) “sentiu [...] no dia em que começou” (linhas 01-02) – objeto indireto.
B) “começou a trabalhar no site Apontador” (linha 02) – adjunto adverbial.
C) “chegou à empresa que fornece mapas” (linha 03) – objeto direto.
D) “Bastou pisar na recepção” (linhas 04-05) – núcleo do sujeito.
E) “a peça do vestuário [...] perde espaço” (linhas 08-09) – complemento nominal.
09. Assinale a alternativa em que o futuro do pretérito denota o mesmo sentido depreendido em “Gostaria
que todos nos libertássemos da escravidão de usar terno e gravata” (linhas 09-10).
A) Eu teria talvez uns quatorze anos quando saí de casa.
B) Desejaríamos ouvi-lo sobre os últimos acontecimentos.
C) Depois de instalado, o bar se transformaria em sua outra casa.
D) Quem seria aquele sujeitinho que estava encostado no balcão?
E) Se tivessem ouvido minhas palavras, essa tragédia não aconteceria.
10. Acerca dos encontros vocálicos presentes em sei e escravidão, assinale a única alternativa correta.
A) O encontro ei classifica-se quer como ditongo quer como hiato.
B) O ditongo ei é interverbal, ou seja, ocorre no interior da palavra.
C) Ambos são ditongos crescentes fechados; o primeiro é oral, e o segundo é nasal.
D) O ditongo /ãw/, em escravidão, é fechado, mas há ditongos nasais de timbre aberto.
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E) Ditongos nasais, como /ãw/ em escravidão, apresentam vogal e semivogal nasais.
11. Assinale a única alternativa correta no tocante à análise dos fonemas consonantais.
A) Há dígrafos em pessoal e abril.
B) Em trabalho, há cinco fonemas consonantais.
C) Em tecnologia e recepção, há um encontro consonantal.
D) Em profissionais, há dois encontros de fonemas consonantais.
E) Tanto em pessoal quanto em empresa há quatro fonemas consonantais.
12. Assinale a alternativa que contém apenas palavras formadas pelo processo de derivação parassintética.
A) anoitecer; empastelar; engordar.
B) vaivém; bisneto; passatempo.
C) planalto; fidalgo; lobisomem.
D) carteiro; unzinho; amorosa.
E) submeter; conjurar; abster.
13. Assinale a alternativa cujas palavras têm sufixo com igual valor.
A) formatura; magistratura.
B) jardinagem; ladroagem.
C) açucareiro; pedreiro.
D) operário; herbário.
E) portal; pombal.

14. Acerca dos elementos estruturais do verbo em língua portuguesa, assinale a única alternativa correta.
A) O tema é a parte do verbo composto pelo radical e pela desinência número-pessoal.
B) A desinência modo-temporal, por acumulação, também serve à caracterização da voz passiva.
C) Todas as formas verbais possuem a vogal temática, cuja função é a de classificadora da conjugação.
D) Quando a sílaba tônica do verbo acha-se em uma das sílabas do radical, a forma verbal é chamada de
arrizotônica.
E) Particípio, infinitivo e gerúndio são formas nominais do verbo, resultantes do tema acrescido de
desinências.

15. Assinale a única alternativa correta quanto à regência verbal, de acordo com a norma padrão.
A) Ele aludiu aquele incidente de ontem.
B) Ela desobedeceu as regras da empresa.
C) Habituar-se com essa rotina foi difícil.
D) João se conformou de viver sozinho.
E) Radicar-se no exterior não foi bom.

16. Assinale a alternativa em que o verbo está corretamente empregado quanto à concordância, de acordo
com a norma padrão.
A) Quais de nós gosta de ler romances?
B) A maioria dos alunos não gostam de ler.
C) Não se vê mais alunos aplicados como antes.
D) Devem haver alguns alunos que gostam de ler.
E) Cada um dos alunos devem ler um livro para a prova.
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17. Assinale a alternativa na qual o que funciona, respectivamente, como conjunção integrante e advérbio.
A) Vamos agora, que já é tarde. – Que filme acabamos de ver!
B) Li o livro de que você me falou. – A menina a que você se referiu chegou.
C) Tenho que fechar a lâmpada da sala. – Saímos todos, que o lugar era perigoso.
D) Servi o bolo que eu preparei. – Uma professora, que não eu, assumirá a turma.
E) Penso que ela não gosta muito de estudar. – Que cedo você chegou, Maria!

Texto 2

http://clubedamafalda.blogspot.com

18. Quanto à situação de interação na tirinha acima, é correto afirmar que:
A) o sentido do termo “direitos”, no último quadro, opõe-se ao de “torcidos”, empregado no primeiro
quadro.
B) Mafalda e seu interlocutor direto detêm o conhecimento acerca do tema de sua conversa.
C) o segundo e o terceiro quadrinhos são dispensáveis para o entendimento da tirinha.
D) Mafalda, por seu caráter politizado, conhece e manipula o conteúdo da conversa.
E) os interlocutores interagem sem que haja ruídos na comunicação.
19. Assinale a alternativa que apresenta a informação correta acerca do texto 2.
A) No primeiro quadro, “torcidos” está empregado com função de adjunto adverbial.
B) No primeiro quadro, “têm” e “estão” apresentam o mesmo tipo de sujeito.
C) No último quadro, há um aposto e um adjunto adverbial.
D) No último quadro, o sujeito da locução “precisa cansar” está elíptico.
E) No último quadro, a relação que se estabelece entre os períodos é de causa e efeito.
20. A forma de tratamento na frase “Você não acha que estão cada vez mais torcidos?” está adequada à
situação comunicativa. Se a pergunta fosse dirigida a um deputado, seria assim enunciada:
A) Vossa Excelência não acha que estão cada vez mais torcidos?
B) Vossa Excelência não acheis que estão cada vez mais torcidos?
C) Vossa Excelência não achas que estão cada vez mais torcidos?
D) Sua Excelência não achais que estão cada vez mais torcidos?
E) Sua Excelência não acha que estão cada vez mais torcidos?
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Prova II – Conhecimentos Específicos
30 questões

21. Assinale a alternativa que identifica a técnica de saturar um computador com um elevado número de
solicitação de serviços a fim de que haja um grande retardo nas respostas às suas solicitações legítimas.
A) Negação de serviço (denial of service).
B) Cavalo de tróia (trojan horse).
C) Porta de entrada (backdoor).
D) Spyware.
E) SPAM.
22. Assinale a alternativa que contém apenas características do FAT32, um dos sistemas de arquivos
incluídos no Windows XP.
A) Codificação de nomes baseado no ISO-8859-1, jornalização.
B) Páginas (clusters) de 6 Kb, codificação de nomes baseada no Unicode.
C) Jornalização, backup automático realizado pelo programa time machine.
D) Links simbólicos registrando movimentação do arquivo original, desfragmentação automática
dependendo do tamanho do arquivo.
E) Tamanho máximo de dispositivos de E/S de 2 terabytes, entradas de diretórios com 32 bytes.
23. Discos magnéticos modernos de alta capacidade de armazenamento são estruturados em componentes
lógicos após sua formatação. Assinale a alternativa que contém apenas componentes lógicos desses
discos.
A) Cilindro, trilha e setor.
B) Trilha, arquivo e etiqueta.
C) Cabeçalho, corpo e anexo.
D) Partição, diretório e cabeçalho.
E) Cabeçalho, endereço e codificação.
24. Assinale a alternativa que define o Kerberos, usado no servidor Samba de compartilhamento de recursos
Windows e Linux.
A) Servidor de dados que implementa uma interface de consulta para um repositório de recursos.
B) Mecanismo de associação de nomes externos de recursos a identificadores externos.
C) Protocolo de autenticação baseado em criptografia simétrica.
D) Servidor de nomes para fins de localização de recursos.
E) Diretório corporativo que serve de mecanismo de páginas amarelas.
25. Seções críticas são códigos de programas que fazem acesso a recursos compartilhados em um sistema
operacional. Assinale a alternativa que relaciona dois mecanismos de controle de acesso a recursos
compartilhados por processos.
A) Tutores e bandeiras.
B) Professores e sinais.
C) Monitores e semáforos.
D) Genitores e lombadas.
E) Orientadores e barreiras.
26. O tamanho comum para memórias RAM de computadores pessoais no final dos anos oitenta era de:
A) 4 Kbytes.
B) 4 Mbytes.
C) 4 GBytes.
D) 4 TBytes.
E) 4 PBytes.
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27. Numa rede local que utiliza o protocolo TCP/IP, pode ser considerada uma máscara de rede válida:
A) 0.0.0.0
B) 127.0.0.0
C) 127.0.0.1
D) 192.168.0.1
E) 255.255.255.0
28. O comando para instalação de programas em sistemas Linux que seguem a distribuição Debian é:
A) sw install.
B) yum install.
C) urpmi install.
D) apt-get install.
E) software install.
29. Um computador pode ser considerado seguro quando:
A) o anti-vírus está instalado.
B) o firewall está ativo e corretamente configurado.
C) a versão mais nova do MSAVaccine está instalada.
D) o usuário root (ou administrador) não está conectado.
E) o navegador Firefox está rodando em modo não promíscuo.
30. Sobre o servidor Web Apache, assinale a alternativa correta.
A) Permite a definição de hosts virtuais.
B) Necessita da presença do IIS para ser instalado.
C) Exige a definição de lista de controles de acesso por diretório.
D) Tem o arquivo de configuração padrão no diretório /user/conf/apache.
E) Remete páginas não encontradas para o proxy definido por padrão no arquivo apache-proxy.conf.
31. Assinale a alternativa que mostra uma desvantagem das conexões persistentes com um banco de dados web.
A) Linguagens de script, como PHP, não permitem esse tipo de conexão.
B) Conexões persistentes tendem a fazer o servidor web perder a sessão corrente.
C) Tabelas temporárias no MySQL podem ficar disponíveis para mais de uma conexão.
D) A conexão com o banco precisa ser aberta e fechada para cada requisição feita ao servidor.
E) O banco de dados, ao aceitar conexões persistentes, terá menos conexões abertas para gerenciar.
32. No interpretador de comandos bash, o comando “umask -S” tem a função de:
A) liberar as conexões de rede apenas para usuários com a máscara informada.
B) mostrar um sumário das máscaras de conexão de rede do usuário corrente.
C) proteger os arquivos do usuário corrente com a máscara superior 0000.
D) listar as variáveis de ambiente universais com a máscara indicada.
E) mostrar as permissões de criação de arquivos correntes.
33. O comando ps do interpretador de comandos bash no Linux mostra o status dos processos correntemente
em andamento. Assinale a alternativa que mostra corretamente o campo mostrado por esse comando e
sua definição.
A) WCHAN – canal de espera do processo.
B) RSS – feed de amostra de sindicalização real.
C) NI – número de inits ao kernel feitos pelo processo.
D) STAT – estatística de acessos à memória feitos pelo processo.
E) SWAP – tamanho do código residente na memória trocado com outros processos.
34. Sobre os tipos de tabela permitidos pelo sistema de banco de dados MySQL, assinale a alternativa correta.
A) Há somente três tipos de tabela possíveis.
B) Há mais de quatro tipos de tabelas possíveis.
C) Não há tipo de tabela em que se assegura integridade de transação.
D) Há três tipos de tabela em que se assegura integridade de transação.
E) Há somente um tipo de tabela em que se assegura integridade de transação.
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35. Assinale a opção que corresponde à ordem em que as cláusulas SQL são executadas numa consulta SQL.
A) group by, where, having, order by.
B) group by, having, where, order by.
C) where, order by, having, group by.
D) where, group by, having, order by.
E) having, where, order by, group by.
36. Assinale a alternativa correta sobre índices em bancos de dados relacionais.
A) A única desvantagem de haver muitos índices numa tabela é o alto consumo de disco.
B) Muitos índices numa tabela agilizam a execução dos comandos DML sobre a tabela.
C) Uma mesma coluna de uma tabela não pode fazer parte de mais de um índice.
D) Um índice baseado em coluna que tem poucos valores distintos é muito útil.
E) As chaves primária e estrangeira são fortes candidatas à indexação.
37. Assinale a alternativa que provoca erro ao especificar tipo de dado no PostgreSQL.
A) line.
B) shortint.
C) boolean.
D) smallint.
E) timestamp.
38. Suponha que o tempo de resposta para uma determinada consulta envolvendo uma tabela vem piorando
significativamente. Para detectar a causa deste problema, o administrador do banco de dados faria
algumas investigações. Assinale a alternativa que contém o responsável pelo problema do alto tempo de
resposta.
A) Estatísticas desatualizadas.
B) Versão do banco de dados.
C) Versão do sistema operacional.
D) Aumento no espaço disponível em disco.
E) Privilégios concedidos aos usuários para atualização da tabela.
39. Considere os comandos abaixo.

create table F (mat int, cod char(1), nom char(10))
create table D (cod char(1), depart char(20))
insert
insert
insert
insert
insert
insert
insert

into
into
into
into
into
into
into

F
F
F
D
D
D
D

values
values
values
values
values
values
values

(100,
(200,
(300,
(‘a’,
(‘c’,
(‘m’,
(‘p’,

‘p’, ‘Pedro’)
‘c’, ‘Maria’)
‘a’, ‘Joana’)
‘administracao’)
‘contabilidade’)
‘marketing’)
‘producao’)

update F set cod = NULL where mat = 200
select
select
select
select

*
*
*
*

from
from
from
from

f
f
f
f

left
right
full
cross

join
join
join
join

d on
d on
d on
d

f.cod
f.cod
f.cod

=
=
=

d.cod
d.cod
d.cod

Após a execução desses comandos, os quatro últimos retornarão quantidades de linhas expressas por:
A) 2, 3, 4, 12.
B) 2, 4, 5, 7.
C) 3, 4, 5, 7.
D) 3, 4, 5, 12.
E) 2, 4, 7, 12.
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40. Um auto-relacionamento 1:1:1 entre pessoas, modelando o casamento atual, com as pessoas
desempenhando os papéis de marido, esposa e padre que celebrou o casamento, deve ser implementado
no modelo relacional. Assinale a alternativa correta.
A) A implementação usa uma única tabela.
B) A implementação usa somente duas tabelas.
C) A implementação usa exatamente três tabelas.
D) A implementação usa uma tabela e uma visão.
E) Não pode haver um auto-relacionamento com cardinalidade 1:1:1.
41. A respeito do SGBD PostgreSQL, assinale a alternativa correta.
A) Não tem código aberto.
B) Não segue o padrão ACID.
C) É um SGBD puramente relacional.
D) Gerencia transações usando controle de concorrência multiversão.
E) Não permite usar comando SAVEPOINT para marcar pontos estratégicos de salvamento de transação.
42. Em um sistema operacional, um processo pode assumir os seguintes estados:
A) novo, antigo, executando, terminado.
B) novo, iniciado, executando, finalizado.
C) novo, iniciado, antigo, executando, terminado.
D) novo, iniciado, executando, antigo, terminado.
E) novo, executando, em espera, pronto, terminado.
43. Sobre o gerenciamento de memória por um sistema operacional, assinale a alternativa correta.
A) A memória RAM não é volátil.
B) A fragmentação de memória não ocorre em sistemas Linux.
C) A memória virtual é utilizada quando a memória física é excedida.
D) A técnica de paginação é utilizada apenas em sistemas Windows.
E) O sistema operacional utiliza a memória SDRAM quando a memória física é excedida.
44. Para gerenciar os arquivos armazenados no disco rígido, o sistema operacional utiliza:
A) informações sobre pastas.
B) informações sobre trilhas do disco.
C) informações sobre setores do disco.
D) informações sobre cilindros do disco.
E) uma tabela com a alocação de arquivos.
45. Sobre o sistema de arquivos e utilitários do Windows, assinale a alternativa correta.
A) O desfragmentador de discos organiza fisicamente os arquivos.
B) O Windows 2000 utiliza o sistema de arquivos FAT32.
C) O Windows 2000 não dispõe de ferramenta de backup.
D) O Windows 98 utiliza o sistema de arquivos NTFS.
E) O ScanDisk detecta e remove vírus do sistema.
46. Considerando as características de custo, capacidade de armazenamento e velocidade de acesso,
respectivamente, assinale a alternativa cujos itens estão de acordo com a memória cache.
A) Alto, grande e lenta.
B) Alto, grande e rápida.
C) Alto, pequena e rápida.
D) Baixo, grande e lenta.
E) Baixo, pequena e rápida.
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47. Sobre o endereço MAC e o endereço IP, assinale a alternativa correta.
A) Ambos são endereços lógicos.
B) Ambos são endereços físicos.
C) O primeiro é um endereço lógico de uma interface de rede; o segundo, um endereço físico.
D) O primeiro é um endereço físico de uma interface de rede; o segundo, um endereço lógico de 32 bits
que representa de forma única uma conexão entre um host e uma rede.
E) O primeiro é um endereço físico de uma interface de rede; o segundo, um endereço lógico de 256
bits que representa de forma única uma conexão entre um host e uma rede.
48. Atualmente uma das principais questões no contexto das redes de computadores é a segurança. Assinale
a alternativa que contém uma opção utilizada para proteger uma rede.
A) Ponte.
B) Switch.
C) Roteador.
D) Repetidor.
E) Firewall.
49. A administração de redes de computadores é uma tarefa complexa, mas pode ser auxiliada pelo uso de
alguns protocolos. Assinale a alternativa que apresenta um protocolo o qual oferece configuração
dinâmica de terminais, com concessão de endereços IP de host e outros parâmetros de configuração para
clientes de uma rede.
A) UDP.
B) DNS.
C) DHCP.
D) SNMP.
E) SMTP.
50. Sobre o comando DELETE do padrão SQL-92, assinale a alternativa correta.
A) O comando tem como resultado (result set) o número de tuplas excluídas.
B) A exclusão de tuplas de uma tabela pode causar a exclusão automática de tuplas de outras tabelas.
C) O SQL não aceita a especificação de uma visão (view) no lugar de uma tabela base na cláusula
FROM.
D) A cláusula WHERE não admite a especificação de uma sub-consulta (subquery) no predicado que
define a condição.
E) Por razões de segurança, ele exige sempre a especificação da cláusula WHERE, a fim de que o
usuário não apague todas as tuplas de uma tabela.
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