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PORTUGUÊS

Instruções: As questões de números 1 a 12 referem-se ao texto
que segue.

A tribo que mais cresce entre nós

A nova tribo dos micreiros* cresceu tanto que talvez já não

seja apenas mais uma tribo, mas uma nação, embora a

linguagem fechada e o fanatismo com que se dedicam ao seu

objeto de culto sejam quase de uma seita. São adoradores que

têm com o computador uma relação semelhante à do homem

primitivo com o totem e o fogo. Passam horas sentados, com o

olhar fixo num espaço luminoso de algumas polegadas,

trocando não só o dia pela noite, como o mundo pela realidade

virtual.

Sua linguagem lembra a dos funkeiros** em quantidade de

importações vocabulares  adulteradas, porém é mais ágil e rica,

talvez a mais rápida das tribos urbanas modernas. Dança quem

não souber o que é BBS, modem, interface, configuração,

acessar e assim por diante. Alguns termos são neologismos e,

outros, recriações semânticas de velhos significados, como

janela, sistema, ícone, maximizar.

No começo da informatização das redações de jornal,

houve um divertido mal-entendido quando uma jovem repórter

disse pela primeira vez: “Eu abortei!”. Ela acabava de rejeitar

não um filho, mas uma matéria. Hoje, ninguém mais associa

essa palavra ao ato pecaminoso. Aborta-se tão impune e

freqüentemente quanto se acessa.

Nada mais tem forma e sim “formatação”. Foi-se o tempo

em que “fazer um programa” era uma aventura amorosa. O

“vírus” que apavora os micreiros não é o HIV, mas uma

intromissão indevida no “sistema”, outra palavra cujo sentido

atual nada tem a ver com os significados anteriores. A geração

de 68 lutou para derrubar o sistema; hoje o sistema cai  a toda

hora.

Alguns velhos homens de letras olham com preconceito

essa tribo, como se ela fosse composta apenas de jovens, e

ainda por cima iletrados. É um engano, porque há entre os

micreiros respeitáveis senhoras e brilhantes intelectuais. Falar

mal do computador é tão inútil e reacionário quanto foi quebrar

máquinas no começo da primeira Revolução Industrial. Ele veio

para ficar, como se diz, e seu sucesso é avassalador. Basta ver

o entusiasmo das adesões.

(Zuenir Ventura, Crônicas de um fim de século)

 * micreiros = usuários de microcomputador.
** funkeiros = criadores ou entusiastas da música funk.

1. No primeiro parágrafo, as palavras tribo, nação e  seita
ocorrem ao autor para identificar os micreiros, respec-
tivamente, como

(A)) fenômeno emergente, em avançado estágio de ex-
pansão, caracterizado por certos procedimentos ri-
tualísticos.

(B) fenômeno emergente, de caráter nacionalista, com-
parável ao crescimento das seitas religiosas.

(C) agentes de uma revolução tecnológica, no apogeu
de sua expansão, capazes de dedicação integral à
sua causa.

(D) sinal dos novos tempos, num patamar nacionalista,
ainda caracterizado por elementos regressivos.

(E) sinal dos novos tempos, evidência da tecnologia na-
cional, ainda comprometido pelo hermetismo de sua
linguagem.

_________________________________________________________

2. Atente para as seguintes afirmações:

I. O vocabulário dos micreiros é formado, basica-
mente, por dois tipos de processos.

II. Alguns termos da linguagem utilizada pela informá-
tica podem provocar ambigüidade.

III. Palavras como formatação, vírus e sistema são
apresentadas como exemplos de estrangeirismos
da informática.

Em relação ao texto, está correto o que se afirma em

(A) II, somente.

(B) II e III, somente.

(C) I, II e III.

(D) I e III, somente.

(E)) I e II, somente.
_________________________________________________________

3. A analogia estabelecida pelo autor entre a importância do
computador e a da primeira Revolução Industrial deriva do
fato de que, em ambos os casos,

(A) o sucesso imediato da novidade levou os homens a
um entusiasmo quase irracional, sem limites.

(B) os velhos letrados, como sempre, encararam com
desconfiança o surgimento de uma nova linguagem.

(C) houve reações motivadas pelo temor inerente aos
períodos de crise econômica.

(D)) as reações mostraram-se inúteis, diante da inexora-
bilidade de um novo estágio tecnológico.

(E) argumentos ponderáveis, de natureza política, evi-
denciaram o caráter antidemocrático da novidade.
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4. O elemento sublinhado na frase

(A) (...) com o olhar fixo num espaço luminoso de
algumas polegadas refere-se ao instante em que o
usuário de um micro age como um funkeiro.

(B) No começo da informatização das redações de
jornal evidencia uma das formas de preconceito com
que se reagiu à nova linguagem.

(C) Foi-se o tempo em que “fazer um programa” era
uma aventura amorosa revela o novo sentido
atribuído a uma antiga expressão.

(D) Hoje, ninguém mais associa essa palavra ao ato pe-
caminoso refere-se à necessidade de rejeitar um
texto.

(E)) Aborta-se tão impune e freqüentemente quanto se
acessa ajuda a esclarecer o novo campo semântico
a que pertence aborta-se.

_________________________________________________________

5. A geração de 68 lutou para derrubar o sistema; hoje o
sistema cai a toda hora.

Na frase acima, a repetição da palavra sistema explora o
mesmo recurso expressivo alcançado pela repetição de
palavra que ocorre na frase:

(A) É um sujeito arrogante, ninguém consegue mais
suportar a vaidade daquele sujeito.

(B) A roupa informal, o comportamento informal, tudo
nela revela sua espontaneidade, sua descontração.

(C)) Valeu-se de uma operação de crédito para tentar
restabelecer o crédito com que o distinguiam os
amigos mais próximos.

(D) Ao propor novos tributos, a comissão não avaliou o
quanto os tributos antigos já exauriam os recursos
dos contribuintes mais pobres.

(E) A fragilização do mercado de ações acabou por
redundar na fragilização de um grande número de
empresas nacionais.

_________________________________________________________

6. Levando-se em conta as normas de concordância verbal e
nominal, a única frase inteiramente correta é:

(A) Se se acrescentar à tribo dos micreiros as tribos dos
celuleiros, dos devedeiros etc., haverá de se incor-
porar à língua portuguesa muitos outros neologismos.

(B) Como se não bastassem as dificuldades que muita
gente vêm demonstrando no uso do vocabulário
tradicional, eis que novas aquisições se fazem
necessárias a cada momento, proveniente da
tecnologia.

(C) A velocidade com que surgem palavras relacionadas
aos novos campos tecnológicos fazem com que
muitos desanimem, confessando-se inábeis para
sua utilização.

(D)) Estão entre as características do texto a citação de
alguns neologismos e o divertido registro de algu-
mas situações em que ocorreu ambivalência de
sentido, testemunhadas pelo autor.

(E) É costume que se dissemine, sobretudo entre os
mais velhos, alguns preconceitos contra o universo
dos mais jovens, contra o vocabulário que entre
estes se propagam com mais facilidade.

7. Não é possível alterar a voz da forma verbal da frase:

(A) A quantidade dos micreiros já constitui, de fato, uma
nação, mais do que uma simples tribo.

(B))
jornal, houve um divertido mal-entendido.

(C) Alguns velhos homens de letras olham com pre-
conceito essa tribo.

(D) A jovem repórter citada no texto tinha abortado uma
matéria, e não um filho.

(E) Recriações semânticas são feitas a partir de termos
ou expressões já antigos.

_________________________________________________________

8. Está correto o emprego de ambos os elementos subli-
nhados na frase:

(A)) “Formatação” é uma palavra à qual se costuma recor-
rer quando se trata de um procedimento cujo sentido
só é possível compreender no campo da informática.

(B) A expansão da tribo de micreiros, a que o autor dá
notícia, é um fato de que se pode comprovar a cada
dia.

(C) A nova acepção da palavra “vírus”, a cujo sentido
sempre teve algo de ameaçador, representa uma no-
va ameaça com aqueles que se valem da informática.

(D) O autor aproxima a linguagem dos micreiros
com aquela dos funkeiros, uma vez que de ambas
costuma-se reconhecer uma grande quantidade de
importações vocabulares.

(E) A linguagem do computador, a cujo acesso não é na-
da simples para muita gente, costuma mostrar-se mui-
to rápida para aqueles que nela passam a ter intimidade.

_________________________________________________________

9. A frase cuja redação está inteiramente clara e correta é:

(A) A jovem repórter causou alguma incompreensão tão
logo ao referir-se a um termo que a todos pareceu
ter um sentido além do que ele pretendia.

(B)) O autor não hesita em concluir que, diante das
entusiasmadas adesões à utilização da informática e
da linguagem que lhe corresponde, o computador já
faz parte do nosso cotidiano.

(C) Os programadores de computador, que costumam
serem mais jovens, provavelmente não lhes fica
claro aquilo que já significou a expressão fazer um
programa, desde que o sentido fosse outro.

(D) O autor sublinha com razão que é comum que os
mais velhos reajam com desassosego, porque,
diante do que é mais novo, surge-lhes quase sempre
como se fosse uma ameaça.

(E) Quando ele diz que dança quem não souber o que é
BBS, o verbo que o autor lança mão aqui é um
termo de gíria, ao qual é mais costumeiro na
linguagem dos jovens.
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10. Estão corretos o emprego e a grafia de todas as palavras
da frase:

(A) É costume discriminar-se os jovens, e a razão maior
está em serem jovens, e não em alguns de seus
hábitos que fossem em si mesmos pernisciosos.

(B) A encorporação de um novo léxico é uma das
conseqüências de todo amplo avanço tecnológico, já
que este indus à criação ou recriação de palavras
para nomear novos referentes.

(C)) Um pequeno glossário, capaz de elucidar a nova
terminologia da informática, contribui muito para
afastar os percalços do caminho dos usuários ini-
ciantes, aturdidos com tanta novidade.

(D) Os maus-entendidos são fatais quando ainda não se
tem destreza numa nova linguagem, quando ainda
não se está familiarizado com um novo vocabulario.

(E) Muita gente letrada e idosa aderiu ao uso do compu-
tador, considerando-o não um sinal do apocalípse,
mas uma ferramenta revolucionária na execução de
tarefas, um instrumento útil para qualquer pesquiza-
dor.

_________________________________________________________

11. Alguns velhos homens de letras olham com preconceito
essa tribo, como se ela fosse composta apenas de jovens,
e ainda por cima iletrados.

Pode-se substituir o segmento sublinhado, sem prejuízo
para o sentido da frase acima, pela expressão

(A) sobretudo os iletrados.

(B) e ainda assim iletrados.

(C) sem falar nos iletrados.

(D) inclusive os iletrados.

(E)) além de tudo iletrados.
_________________________________________________________

12. Está correta a flexão de todas as formas verbais da frase:

(A) Quem se deter por muito tempo diante de um
monitor, envolver-se-á de tal modo com o mundo
virtual que o sobreporá ao mundo real.

(B) Os jovens se entreteram tanto com o computador
que nem se deram conta das horas que já haviam
transcorrido.

(C) Dizendo que não quer que ninguém se imisque em
sua vida, o jovem tranca-se no quarto, para acessar
a Internet e se pôr a navegar.

(D)) Sobreveio-lhe uma forte irritação, mas conteve-se e
abriu a porta com calma, pedindo ao jovem que
cessasse a navegação.

(E) Os prejuízos que advirem do uso abusivo do com-
putador não serão compensados pelas eventuais
vantagens de que o usuário se beneficiou.

Instruções: As questões de números 13 a 20 referem-se ao
texto que segue.

Carta aberta à assembléia geral das Nações Unidas*

Os representantes de 55 governos, reunidos na segunda

Assembléia Geral das Nações Unidas, terão sem dúvida

consciência do fato de que, durante os dois últimos anos –

desde a vitória sobre as potências do Eixo – não se fez nenhum

progresso sensível rumo à prevenção da guerra, nem rumo ao

entendimento em campos específicos, como o controle da

energia atômica e a cooperação econômica na reconstrução de

áreas devastadas pela guerra.

A ONU não pode ser responsabilizada por esses

malogros. Nenhuma organização internacional pode ser mais

forte do que os poderes constitucionais que lhe são conferidos,

ou do que os membros que a compõem desejam que seja. Na

verdade, as Nações Unidas são uma instituição extremamente

importante e útil, contanto que os povos e governos do mundo

se dêem conta de que a ONU nada mais é que um sistema de

transição para a meta final, que é o estabelecimento de um

poder supranacional, investido de poderes legislativos e

executivos suficientes para manter a paz. O impasse atual

reside na inexistência de uma autoridade supranacional

suficiente e confiável. Assim, os líderes responsáveis de todos

os governos são obrigados a agir na presunção de uma guerra

eventual. Cada passo motivado por essa presunção contribui

para aumentar o medo e a desconfiança gerais, apressando a

catástrofe final. Por maiores que sejam os armamentos

nacionais, eles não geram a segurança militar para nenhum

país, nem garantem a manutenção da paz.

* Trecho de carta escrita em 1947

(Albert Einstein, Escritos da maturidade.)

13. Nessa carta aberta, Einstein demonstra acreditar que a
ONU

(A) falha quando, já tendo alcançado os meios e a
legitimidade necessários para exercer suas funções,
reluta em fazê-lo.

(B)) só atingirá seus objetivos quando superar o impasse
representado pela ausência de um eficaz e bem
constituído poder supranacional.

(C) deve agir na presunção de que é iminente uma no-
va guerra mundial, sem o que tenderá a se fragilizar
cada vez mais como organização.

(D) deve ser encarada como uma organização perma-
nentemente voltada para disciplinar a corrida arma-
mentista e orientar as potências emergentes.

(E) só terá sucesso quando efetivamente exercer sua
autoridade sobre os poderes legislativos e execu-
tivos dos países que a constituem.
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14. Atente para as seguintes afirmações:

I. Einstein lembra aos representantes de governos
que, finda a 2a Guerra já há dois anos, ainda não se
verificou avanço significativo seja na prevenção de
novos conflitos, seja em importantes iniciativas es-
pecíficas.

II. A constituição jurídica da ONU, para Einstein, deve
ser um objetivo final, a ser alcançado a longo prazo,
uma vez superados os entraves burocráticos que
impedem o bom funcionamento daquela Organi-
zação.

III. Einstein não crê que uma autoridade supranacional
possa se impor, pois não vê como as nações
abdicariam dos poderes constitucionais que lhes
são próprios.

Em relação ao texto, está correto SOMENTE o que se
afirma em

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

_________________________________________________________

15. Ao negritar em sua carta a expressão contanto que, no
contexto do segundo parágrafo, o autor deseja evidenciar
que está

(A) presumindo uma plena impossibilidade.
(B) admitindo uma causa eficiente.
(C) formulando uma certa improbabilidade.
(D)) estabelecendo um necessário pressuposto.
(E) manifestando uma dúvida circunstancial.

_________________________________________________________

16. Por maiores que sejam os armamentos nacionais, eles
não geram  a segurança militar para nenhum país, nem
garantem a manutenção da paz.

Alterando-se os tempos das formas verbais sublinhadas,
mantém-se uma adequada articulação temporal na
seguinte seqüência:

(A)) fossem - gerariam - garantiriam
(B) venham a ser - geram - garantiriam
(C) tenham sido - gerarão - garantissem
(D) fossem - geraram - garantiriam
(E) venham a ser - tinham gerado - garantido

_________________________________________________________

17. O verbo indicado entre parênteses será obrigatoriamente
flexionado numa forma do plural para integrar, de modo
correto, a frase:

(A) (caber)  ......  aos representantes da Assembléia Ge-
ral da ONU ponderar as palavras de Einstein.

(B) Desde que  ......  (impor) às potências do Eixo uma
dura derrota, o outro lado buscou unificar seus
interesses por meio da ONU.

(C) Não se  ......  (dever) imputar a nenhum dos países,
individualmente, a responsabilidade pelos malogros
da ONU.

(D) Einstein acredita que se  ......  (reservar) aos países
da ONU a missão de viabilizar o estabelecimento de
um poder supranacional.

(E)) Uma vez que  ......  (presumir) a proximidade de no-
vos conflitos, os líderes dos governos acabam
entrando numa corrida armamentista.

18. A expressão com que preenche corretamente a lacuna da
seguinte frase:

(A) O impasse  ......  Einstein se refere no texto está na
inexistência de um poder supranacional.

(B) Os poderes  ......  foram conferidos aos países da
ONU revelam-se insuficientes para a criação de um
poder supranacional.

(C)) Os temas  ......  Einstein se confrontou em seu livro
indicam suas altas preocupações de natureza ética e
política.

(D) O espanto  ......  muitos leitores desse livro são as-
saltados deve-se ao fato de acreditarem que
Einstein só cuidava de temas relativos à Física.

(E) A questão  ......  preocupou o autor da carta prova
seu interesse em contribuir para a reconstrução do
mundo no pós-guerra.

_________________________________________________________

19. As guerras são sempre atrozes, cabe evitar as guerras a
qualquer custo, pois uma vez que alguém desencadeia as
guerras, não há como deter as guerras.

Evitam-se as viciosas repetições da frase acima subs-
tituindo-se os elementos sublinhados, respectivamente,
por:

(A) evitá-las - lhes desencadeia - deter-lhes

(B)) evitá-las - as desencadeia - as deter

(C) evitar-lhes - as desencadeia - deter a elas

(D) as evitar - desencadeia-as - lhes deter

(E) evitar a elas - a elas desencadeia - detê-las
_________________________________________________________

20. Considere as seguintes afirmações:

I. Einstein escreveu uma série de artigos políticos na
década de 40.

II. Esses artigos políticos foram reunidos num livro.

III. Esse livro evidencia a responsabilidade social do
autor.

O período em que as afirmações acima estão clara e
corretamente articuladas é:

(A) Os artigos políticos com que Einstein reuniu num
livro torna evidente a grande responsabilidade social
deste, na década de 40.

(B) A responsabilidade social de Einstein, que escreveu
uma série de artigos políticos na década de 40,
evidencia-se no livro em cujo reuniu os mesmos.

(C)) A responsabilidade social de Einstein evidencia-se
no livro em que reuniu uma série de artigos políticos,
escritos na década de 40.

(D) Como escreveu, na década de 40, uma série de
artigos políticos, Einstein reuniu-os num livro, em
cuja responsabilidade social se evidencia.

(E) Esse livro, que Einstein escreveu na década de 40,
torna evidente sua responsabilidade social, com-
posto pela reunião de uma série de artigos políticos.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A investidura em empregos públicos, sujeitos à legislação
trabalhista, na administração indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios

(A)) depende de aprovação prévia em concurso público
de provas ou provas e títulos, conforme a natureza e
a complexidade do cargo ou função, na forma
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para
cargo em comissão.

(B) independe de aprovação prévia em concurso público
de qualquer natureza, por se tratar de emprego sob
contrato trabalhista.

(C) depende de aprovação prévia em concurso somente
de títulos, na forma estabelecida em decreto.

(D) depende de aprovação prévia em processo seletivo
interno.

(E) depende sempre de aprovação prévia em concurso
público de provas ou provas ou títulos, conforme a
natureza do cargo ou função, na forma estabelecida
em lei federal.

_________________________________________________________

22. Segundo expressa determinação constitucional, os servi-
dores ocupantes de cargos públicos, submetidos a regime
estatuário, gozam de certos direitos previstos para os
trabalhadores urbanos e rurais e, dentre eles, dos
seguintes:

(A) salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unifi-
cado, seguro-desemprego, repouso semanal remu-
nerado, preferencialmente aos domingos, e proteção
do mercado de trabalho da mulher, mediante incen-
tivos específicos, nos termos da lei.

(B) salário mínimo fixado em lei nacional, remuneração
do serviço extraordinário superior, no mínimo, em
cinqüenta por cento à do normal, seguro-desem-
prego, seguro contra acidentes de trabalho, a cargo
do empregador, e salário-família pago em razão do
dependente do trabalhador de baixa renda nos
termos da lei.

(C) gozo de férias anuais remuneradas com, pelo
menos, um terço a mais do que o salário normal,
proibição de distinção entre trabalho manual, técnico
e intelectual ou entre os profissionais respectivos e
salário mínimo, fixado em lei de âmbito regional.

(D) proteção do salário na forma da lei, constituindo
crime sua retenção dolosa, aviso prévio proporcional
ao tempo de serviço público e proibição de trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de qua-
torze anos.

(E)) salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unifi-
cado, repouso semanal remunerado, preferencial-
mente aos domingos, proteção do mercado de
trabalho da mulher, mediante incentivos específicos,
nos termos da lei, e proibição de diferença de
salários, de exercício de funções e de critério de
admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado
civil.

23. No âmbito da jurisdição estadual, o órgão máximo do
Poder Judiciário Estadual é o

(A) Tribunal Superior Eleitoral.

(B) Tribunal Regional do Trabalho.

(C)) Tribunal de Justiça do Estado.

(D) Tribunal Regional Federal.

(E) Supremo Tribunal Federal.
_________________________________________________________

24. A Justiça do Trabalho tem competência para conciliar e
julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalha-
dores e empregadores da administração pública direta e
indireta dos Estados. Essa competência

(A) deve ser fixada por lei complementar estadual.

(B)) é estabelecida expressamente pela Constituição
brasileira.

(C) pode ser estabelecida pelos Tribunais Regionais do
Trabalho.

(D) é fixada pelo Regimento Interno do Tribunal Superior
do Trabalho.

(E) é estabelecida nas Constituições dos Estados.
_________________________________________________________

Atenção: Para responder às questões de números 25 a 27,
considere o Regime da Lei no 8.112/90.

25. Foi aberto concurso público, com prazo de validade de 2
anos, improrrogável, para o preenchimento de 30 cargos
públicos vagos. Nesse concurso, apresentaram-se 100
candidatos, tendo sido 50 reprovados. Assim, os 30
primeiros aprovados foram chamados para preencher as
vagas e o fizeram. Caso, passado 1 ano da realização do
concurso, a Administração pretenda preencher outros 30
cargos que tenham se tornado vagos,

(A) poderá chamar outros 30 candidatos desse mesmo
concurso.

(B) deverá aguardar por mais 1 ano o encerramento do
prazo de validade desse concurso e realizar novo
concurso.

(C) deverá chamar outros 30 candidatos desse mesmo
concurso.

(D) deverá realizar mais um concurso, para o preen-
chimento das 30 novas vagas, independentemente
de aguardar mais 1 ano.

(E)) deverá chamar os aprovados nesse concurso,
sabendo-se, de todo modo, que terá de convocar
novo concurso para preencher vagas remanes-
centes, independentemente de aguardar mais 1 ano.
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26. Como regra geral, o servidor público, que pretenda ocupar
cargo de provimento efetivo, após empossado, deve entrar
em exercício no prazo de

(A)) 15 dias; não o fazendo, está sujeito a exoneração.

(B) 15 dias; não o fazendo, está sujeito a suspensão.

(C) 30 dias; não o fazendo, está sujeito a demissão.

(D) 30 dias; não o fazendo, está sujeito a exoneração.

(E) 45 dias; não o fazendo, está sujeito a demissão.
_________________________________________________________

27. Dois servidores públicos praticaram atos que vieram a ser
apurados como possíveis ilícitos ao mesmo tempo
criminais e administrativos. Nos processos criminais, um
servidor foi absolvido por negativa da existência do fato;
outro, por negativa de autoria. Nessa situação,

(A) o primeiro servidor terá de ser absolvido no processo
administrativo, mas o segundo ainda assim poderá
ser condenado.

(B) os dois ainda assim poderão ser condenados no pro-
cesso administrativo.

(C)) os dois terão de ser absolvidos no processo adminis-
trativo.

(D) o segundo servidor terá de ser absolvido no pro-
cesso administrativo, mas o primeiro ainda assim
poderá ser condenado.

(E) nem deve haver processo administrativo, sendo a
questão do ilícito administrativo resolvida pelo
mesmo juiz que julgar o processo criminal.

_________________________________________________________

Atenção: As questões de números 28 a 30 referem-se ao
Regimento Interno do TRT 3a Região.

28. A sede e a jurisdição das Varas do Trabalho são fixadas por:

(A) regimento interno do Tribunal.
(B) lei estadual.
(C) lei municipal.
(D)) lei federal.
(E) provimento da Corregedoria do Tribunal.

_________________________________________________________

29. Os atos praticados pelo Presidente do Tribunal ad referen-
dum do Órgão Especial, que não forem referendados no
prazo de 60 dias,

(A) considerar-se-ão convalidados.
(B)) perderão sua validade e eficácia.
(C) serão renovados por igual prazo.
(D) terão eficácia contida.
(E) poderão ser confirmados pelo Vice-Presidente.

_________________________________________________________

30. As funções de inspeção e correição permanentes, com
relação aos Juízos de primeira instância e serviços
judiciários, são de competência da

(A) Secretaria do Tribunal Pleno.
(B) Presidência.
(C) Vice-presidência.
(D) Seção Especializada.
(E)) Corregedoria.

31. Analise o diagrama abaixo

Na análise estruturada, esse é um diagrama

(A)) de Fluxo de Dados onde X1, X2 e X3 representam,
respectivamente, Entidade Externa, Função ou
Processo e Depósito de Dados.

(B) Hierárquico de Programa onde X1, X2 e X3 re-
presentam, respectivamente, Entidade Principal,
Relacionamento e Entidade Fraca ou Dependente.

(C) de Fluxo de Dados onde X1, X2 e X3 representam,
respectivamente, Função ou Processo, Depósito de
Dados e Entidade Externa.

(D) Hierárquico de Função onde X1, X2 e X3 repre-
sentam, respectivamente, Entidade Principal, Depó-
sito de Dados e Entidade Fraca ou Dependente.

(E) de Fluxo de Funções onde X1, X2 e X3 repre-
sentam, respectivamente, Entidade Externa, Rela-
cionamento e Depósito de Dados.

_________________________________________________________

32. Em um projeto estruturado de sistemas, com relação aos
elementos internos dos módulos e quanto à ligação entre
eles (os módulos), deve-se cuidar para a adequada
aplicação das regras de funcionalidade e comunicação.
Assim, deve-se enfatizar o

(A) mínimo grau de coesão funcional entre os elementos
internos e o máximo grau de acoplamento entre os
módulos e, de preferência, acoplamento por pas-
sagem de controle ao invés de acoplamento por
passagem de dados.

(B) máximo grau de coesão lógica entre os elementos
internos e também o máximo grau de acoplamento
entre os módulos e, de preferência, acoplamento por
passagem de controle ao invés de acoplamento por
passagem de dados.

(C) mínimo grau de coesão funcional entre os elementos
internos e o máximo grau de acoplamento entre os
módulos e, de preferência, acoplamento por passa-
gem de dados ao invés de acoplamento por
passagem de controle.

(D) máximo grau de coesão temporal entre os ele-
mentos internos e também o máximo grau de aco-
plamento entre os módulos e, de preferência,
acoplamento por passagem de controle ao invés de
acoplamento por passagem de dados.

(E)) máximo grau de coesão funcional entre os ele-
mentos internos e o mínimo grau de acoplamento
entre os módulos e, de preferência, acoplamento por
passagem de dados ao invés de acoplamento por
passagem de controle.

X2
X3

X1
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33. No âmbito da orientação a objetos, diga-se Unified
Modeling Language – UML, é correto afirmar que os dia-
gramas

(A) de classe, de objeto, de caso, de uso, de colabo-
ração e de transição de estado são diagramas do
tipo estrutural.

(B) de colaboração e de seqüência são do tipo estrutural
enquanto que os diagramas de caso, de uso e de
atividade são do tipo comportamental.

(C)) de classe e de objeto são do tipo estrutural enquanto
que os diagramas de transição de estado e de
seqüência são do tipo comportamental.

(D) de atividade e de componente são do tipo estrutural
enquanto que os diagramas de classe e de objeto
são do tipo comportamental.

(E) de deployment e de objeto são do tipo compor-
tamental enquanto que os diagramas de classe, de
caso e de uso são do tipo estrutural.

_________________________________________________________

34. Analise os conceitos e definições constantes das tabelas
I e II, abaixo:

TABELA I
Item Conceito

w Persistência
x Polimorfismo
y Herança
z Encapsulação

TABELA II
Item Definição

I
armazenamento de informação e comportamento
em um único local, acessável somente pelo
comportamento do próprio objeto

II habilidade de um objeto transcender tempo ou
espaço

III mesma operação comportando-se diferente-
mente em objetos de diferentes classes

IV
propagação de atributos e operações de uma
classe para suas instâncias ou para suas sub-
classes

Com referência ao paradigma da orientação a objetos, a
correta associação entre os conceitos apresentados na
tabela I com as definições apresentadas na tabela II é
expressa por

(A)   w-I,      x-III,  y-IV  e   z-II.

(B))   w-II,    x-III,  y-IV  e   z-I.

(C)   w-II,    x-IV,    y-I     e   z-III.

(D)   w-III,  x-II,    y-IV  e   z-I.

(E)   w-IV,    x-I,       y-II  e   z-III.

35. Analise o diagrama abaixo:

No âmbito da Unified Modeling Language – UML – esse é
um diagrama de

(A) Seqüência.
(B) Atividade.
(C) Caso de Uso.
(D)) Colaboração.
(E) Objeto.

_________________________________________________________

36. No contexto da gerência de projetos, dentre as
ferramentas e técnicas utilizadas para o controle da
qualidade, existe um diagrama que é um histograma
ordenado pela freqüência de ocorrência, que mostra
quantos resultados foram gerados, por tipo ou categoria
de causa identificada de problema ou defeito. Esse
diagrama está conceitualmente relacionado à lei que
afirma que um número consideravelmente pequeno de
causas irá, tipicamente, produzir a grande maioria dos
problemas ou defeitos. Essa definição se aplica ao
diagrama de

(A) Renam.
(B) Parkinson.
(C) Webster.
(D) Miletto.
(E)) Pareto.

_________________________________________________________
37. No modelo relacional de banco de dados, cada linha é

(A) um domínio, o nome de uma coluna é chamado de
célula e uma tabela é chamada de relação; o tipo de
dado que especifica o tipo dos valores que podem
aparecer em uma coluna é chamado de atributo.

(B) uma relação, o nome de uma coluna é chamado de
célula e uma tabela é chamada de tupla; o tipo de
dado que especifica o tipo dos valores que podem
aparecer em uma coluna é chamado de atributo.

(C)) uma tupla, o nome de uma coluna é chamado de
atributo e uma tabela é chamada de relação; o tipo
de dado que especifica o tipo dos valores que
podem aparecer em uma coluna é chamado de
domínio.

(D) uma tupla, o nome de uma coluna é chamado de
célula e uma tabela é chamada de relação; o tipo de
dado que especifica o tipo dos valores que podem
aparecer em uma coluna é chamado de atributo.

(E) um domínio, o nome de uma coluna é chamado de
atributo e uma tabela é chamada de tupla; o tipo de
dado que especifica o tipo dos valores que podem
aparecer em uma coluna é chamado de relação.

: Computer : Queue

: PrintServ : Printer

print(file)

1: print(file)

[occupied printer]
1.2: store(file)

[free printer]
1.1: print(file)
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38. Com respeito aos fundamentos de bancos de dados
relacionais, sabendo-se que atributo não-primo é qualquer
atributo que não é membro de uma chave-candidata e que
a primeira forma normal – 1FN – é atual e genericamente
considerada como parte da definição formal de uma
relação, um esquema de relação “E” está na

(A)) segunda forma normal – 2FN – se qualquer atributo
não-primo de “E” for total e funcionalmente depen-
dente de qualquer chave de “E”.

(B) terceira forma normal – 3FN – se ele estiver na 2FN
e qualquer atributo não-primo de “E” for transiti-
vamente independente de qualquer chave de “E”.

(C) segunda forma normal – 2FN – se qualquer atributo
não-primo de “E” for total e funcionalmente indepen-
dente de qualquer chave de “E”.

(D) terceira forma normal – 3FN – se ele estiver na 2FN
e qualquer atributo de “E” for transitivamente inde-
pendente de qualquer chave de “E”.

(E) segunda forma normal – 2FN – se qualquer atributo
de “E” for funcionalmente independente de qualquer
chave de “E”.

_________________________________________________________

39. Os médicos conveniados atendem diversos funcionários
do Tribunal em consultas que podem ser emergenciais.
De qualquer forma, toda consulta deve ser registrada para
identificar o médico que atendeu determinado funcionário.
Assim, é possível definir um modelo entidade-relaciona-
mento representado pelo diagrama abaixo, dispensando-
se, para esta finalidade, a representação dos atributos de
cada entidade.

        

Médico Consulta Funcionário
N M

O departamento de atendimento social do Tribunal deseja
registrar os medicamentos existentes, de acordo com a
tabela do Ministério da Saúde, a fim de obter informações
a respeito dos medicamentos receitados pelos médicos
em cada consulta efetuada. Obviamente, podem existir
consultas em que nenhum medicamento é receitado.
Dessa forma, respeitados os fundamentos do modelo
entidade-relacionamento, será necessário criar

(A) o atributo multivalorado “Medicamento” na entidade
“Funcionário”, que indique quais medicamentos lhe
foram receitados em uma consulta.

(B)) uma terceira entidade denominada “Medicamento”,
que será relacionada à “Consulta”. Como não é
possível relacionar dois relacionamentos, “Consulta”
se converterá em Entidade Associativa.

(C) o atributo multivalorado “Medicamento” no relacio-
namento “Consulta”, que indique quais medica-
mentos foram receitados para cada funcionário em
cada consulta.

(D) o atributo multivalorado “Medicamento” na entidade
“Médico”, que indique quais medicamentos ele
receitou em cada consulta.

(E) o atributo monovalorado “Medicamento” em cada
uma das entidades “Médico” e “Funcionário” e rela-
cioná-los entre si, a fim de responder quais medi-
camentos um médico receitou a quais funcionários.

40. Analise o conjunto de definições abaixo:

− Um padrão desenvolvido para prover informações em
forma de diretório de negócios e Web Services;

− Uma especificação técnica para descrever, descobrir e
integrar Web Services;

− Um modo dinâmico para descobrir a localização de um
serviço web;

− Uma parte crítica da pilha de protocolos Web Services,
habilitando os usuários dos serviços a publicarem e
descobrirem esses serviços.

Esse conjunto de definições se refere ao protocolo Web
Service denominado

(A) WSDL.
(B) SOAP.
(C)) UDDI.
(D) HTML.
(E) HTTP.

_________________________________________________________

41. Analise o código SQL abaixo:

C R E A T E  T A B L E  C e n t r o C u s t o
( N u m _ C e n t r o  c h a r a c t e r  ( 1 ) ,
 N o m e _ A r e a  c h a r a c t e r  ( 3 0 ) ,
 L o c _ A r e a  c h a r a c t e r  ( 2 5 ) )

I N S E R T  I N T O  C e n t r o C us t o  ( N u m _ C e n t r o ,
N o m e _ A r e a ,  L o c _ A r e a )
v a l u e s  ( ' 1 ' ,  ' F i n a n c e i r o ' ,  ' S a l a  1 0 ' )
I N S E R T  I N T O  C e n t r o C us t o  ( N u m _ C e n t r o ,
N o m e _ A r e a ,  L o c _ A r e a )
v a l u e s  ( ' 2 ' ,  ' N u l l ' , ' C o n t á b i l ' )
S E L E C T  *  F R O M  C e n t r o C u s t o

O resultado da execução desse código será:

Num_Centro Nome_Area Loc_Area
1 Financeiro Sala 10(A)
2 Null Contábil

Num_Centro Nome_Area Loc_Area
(B)

2 ******** Contábil

Num_Centro Loc_Area
1 Sala 10(C)
2 Contábil

Num_Centro Nome_Area Loc_Area
(D)

1 Financeiro Sala 10

Num_Centro Nome_Area Loc_Area
(E)

2 Null Contábil
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42. O Tribunal paga os proventos dos seus funcionários por meio de ordem de crédito para a conta corrente que cada um mantém,
em bancos que possuem diversas agências espalhadas pelo Brasil. Cada funcionário pode ter quantas contas correntes quiser,
mas somente uma única conta, em alguma agência de algum banco é vinculada (tipo de conta) ao seu recebimento pelo
Tribunal. Para efeito de controle, o Tribunal deseja saber se algum funcionário tem mais de uma conta vinculada para
recebimento dos seus proventos, fato que viria a ferir o regulamento interno. Agência bancária é entidade fraca ou dependente
da entidade Banco. Dispensando a necessidade de representar os atributos de cada entidade, com exceção do tipo de conta, o
modelo de entidades e relacionamentos mais adequado a um sistema de informações que possa responder a essa necessidade
de controle, é representado pelo diagrama:

Funcionário Banco

mantém
conta

E

N

1

1

1

Agência
bancária

tipo de
conta

Funcionário Banco

mantém
conta

E

1

1

N

N

Agência
bancária

tipo de
conta

                                 (A)                                                                                                             (B)

Funcionário Banco

mantém
conta

E

N

1

1

1

tipo de
conta

Agência
bancária

Funcionário Banco

mantém
conta

E

N

N

1

M

Agência
bancária

tipo de
conta

                                 (C)       (D)

Funcionário Banco

mantém
conta

E

1

M

N

N

Agência
bancária

tipo de
conta

       (E)
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43. No âmbito da HyperText Markup Language − HTML, é correto afirmar que:

(A)

− LINK é usado para fazer HIPERLINKS com o tag <A HREF="http://www.qual.com/">

− ALINK =“#nnnnnn” é usado no tag BODY e lista os links visitados
− VLINK =“#nnnnnn” é usado no tag BODY e lista os links não visitados

− CELLSPACING é usado no tag TABLE e define a margem dentro da célula
− HREF =“#nnnnnn” é usado no tag BODY e lista os links visitados

(B)

− LINK é usado para fazer HIPERLINKS com o tag <A HREF="http://www.qual.com/">

− ALINK =“#nnnnnn” é usado no tag BODY e define a cor do texto de links visitados
− VLINK =“#nnnnnn” é usado no tag BODY e define a cor do texto de links não visitados

− CELLPADDING é usado no tag TABLE e define o espaço entre as células
− HREF =“#nnnnnn” é usado no tag BGCOLOR e define a cor do texto de links sendo clicados

(C)

− LINK =“#nnnnnn” é usado no tag BODY e define a cor do texto de links não visitados

− ALINK =“#nnnnnn” é usado no tag BODY e define a cor do texto de links sendo clicados
− VLINK =“#nnnnnn” é usado no tag BODY e define a cor do texto de links visitados

− CELLSPACING é usado no tag TABLE e define a margem dentro da célula
− HREF é usado no tag BGCOLOR e define uma imagem para ser utilizada como fundo

(D)

− LINK =“#nnnnnn” é usado no tag BODY e lista os links não visitados
− ALINK =“#nnnnnn” é usado no tag BODY e lista os links sendo clicados

− VLINK =“#nnnnnn” é usado no tag BODY e lista os links visitados
− CELLPADDING é usado no tag TABLE e define o espaço entre as células

− HREF é usado para fazer HIPERLINKS com o tag <A HREF=”http://www.qual.com/”>

(E)

− LINK =“#nnnnnn” é usado no tag BODY e define a cor do texto de links não visitados
− ALINK =“#nnnnnn” é usado no tag BODY e define a cor do texto de links sendo clicados
− VLINK =“#nnnnnn” é usado no tag BODY e define a cor do texto de links visitados
− CELLPADDING é usado no tag TABLE e define a margem dentro da célula
− HREF é usado para fazer HIPERLINKS com o tag <A HREF="http://www.qual.com/">

44. No contexto da eXtensible Markup Language − XML, é correto afirmar que:

(A)

− Uma Document Type Definition – DTD é uma linguagem de estilo que pode transformar um documento XML em HTML.

− O objetivo de uma Document Type Definition – DTD é definir uma interface de programação para documentos HTML e XML.
− O objetivo eXtensible Stylesheet Language – XSL é definir a estrutura de um documento XML, usando uma lista de elementos

válidos para esse documento.

(B)

− Uma Document Type Definition – DTD pode ser declarada dentro de um documento XML ou em um arquivo à parte.

− O objetivo de uma Document Type Definition – DTD é definir a estrutura de um documento XML, usando uma lista de
elementos válidos para esse documento.

− O Document Object Model – DOM, especificado pelo consórcio W3C, é uma interface de programação para documentos
HTML e XML e define a maneira como esses documentos podem ser acessados e manipulados.

(C)

− Uma Document Type Definition – DTD somente pode ser declarada dentro de um documento XML.

− O objetivo de uma Document Type Definition – DTD é definir uma interface de programação para documentos HTML e XML.

− O objetivo do Document Object Model – DOM é definir a estrutura de um documento XML, usando uma lista de elementos
válidos para esse documento.

(D)

− Uma Document Type Definition – DTD, especificada pelo consórcio W3C, é uma interface de programação para documentos
HTML e XML e define a maneira como esses documentos podem ser acessados e manipulados.

− O objetivo do Document Object Model – DOM é definir a estrutura de um documento XML, usando uma lista de elementos
válidos para esse documento.

− A eXtensible Stylesheet Language – XSL é uma linguagem de estilo que pode transformar um documento XML em HTML.

(E)

− Uma Document Type Definition – DTD, especificada pelo consórcio W3C, é uma interface de programação para documentos
HTML e XML e define a maneira como esses documentos podem ser acessados e manipulados.

− O objetivo de uma Document Type Definition – DTD é definir uma interface de programação para documentos HTML e XML.

− A eXtensible Stylesheet Language – XSL é uma linguagem de estilo que pode transformar um documento XML em HTML.
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45. No contexto da SQL, são expressões do âmbito da Data
Definion Language – DDL, entre outras:

(A) CREATE TABLE, INSERT TABLE e UPDATE
TABLE.

(B) SELECT, INSERT e CREATE TABLE.

(C) INSERT TABLE, DELETE VIEW e CREATE INDEX.

(D)) CREATE TABLE, ALTER TABLE e DROP TABLE.

(E) SELECT, INSERT e UPDATE.
_________________________________________________________

46. Quanto às características físicas dos principais periféricos,
é correto afirmar que:

(A) os setores em um disquete, decorrentes da forma-
tação, normalmente são numerados da trilha mais
interna para a mais externa.

(B) a fita magnética é um meio de armazenamento ade-
quado em situações de grande freqüência no acesso
aos dados.

(C)) em um disquete, quanto maior a densidade, maior a
proximidade das partículas de óxido de ferro.

(D) os disquetes, embora de menor capacidade, ainda
possuem tempo de acesso a dados menor do que os
discos rígidos.

(E) o CD-ROM é um dispositivo ótico atrativo em
situações nas quais dados precisem ser constan-
temente alterados.

_________________________________________________________

47. Situação indesejável que ocorre em um sistema opera-
cional quando este tenta executar duas ou mais ope-
rações simultâneas, que, no entanto, em função de sua
natureza, deveriam ser executadas em uma seqüência
própria como requisito para seu correto resultado. Esta
situação está ligada ao conceito de

(A) thread.
(B) deadlock.
(C) livelock.
(D)) race condition.
(E) signal.

_________________________________________________________

48. No que se refere a protocolos de criptografia, considere as
seguintes operações:

I. a palavra GATO, quando criptografada, resultaria
em JDWR;

II. usuário criptografa mensagem em seu correio
eletrônico para transmiti-la a um banco de
informações na Internet;

III. usuário coloca senha para inicialização em sua
máquina pessoal.

Relacionam-se às operações efetuadas I, II e III,
respectivamente:

(A)) Cifra de César, criptografia assimétrica e criptografia
simétrica.

(B) Cifra de Shamir, criptografia simétrica e criptografia
assimétrica.

(C) protocolo DES, protocolo 3DES e criptografia
assimétrica.

(D) Cifra de Laspeyres, protocolo PGP e protocolo RSA.

(E) protocolo DSA, protocolo IDEA e cripografia simé-
trica.

49. Um advogado, em uma ligação para a central de aten-
dimentos do TRT-3a Região, questiona como poderia en-
viar uma petição em formato eletrônico, de seu escritório
no interior para a rede deste Tribunal, localizado na
capital, mantendo o necessário sigilo, segurança e rapi-
dez. Uma possível solução seria

(A) o uso do protocolo SNMP, o que emprestaria ao pro-
cesso maior agilidade e segurança.

(B)) o uso de uma VPN, o que emprestaria ao processo a
necessária segurança.

(C) o uso de um Firewall no escritório do advogado,
evitando que indivíduos mal intencionados atacas-
sem seus documentos.

(D) a instalação de um sistema de antivírus e Firewall,
agregando maior funcionalidade e segurança à
transmissão efetuada.

(E) a gravação da petição em disquete, solicitando ao
estagiário que se desloque até o setor competente
do Tribunal e efetue a entrega.

_________________________________________________________

50. Em relação ao padrão ETHERNET, considere os itens
abaixo:

I. Cabo Coaxial Fino

II. Fast Ethernet

III. Gigabit Ethernet

IV. 10 Gigabit Ethernet

I, II, III e IV referem-se, respectivamente:

(A) 10Base5, 100BaseT, IEEE802.3g, IEEE702.3ae

(B) 10Base5, 100BaseX, IEEE802.3g, IEEE802.3gg

(C) 10Base5, 10BaseX, IEEE802.3ae, IEEE802.3z

(D)) 10Base2, 100BaseT, IEEE802.3z, IEEE802.3ae

(E) 10Base2, 100BaseG, IEEE802.3ae, IEEE802.3z
_________________________________________________________

51. Componentes de uma rede de computadores, repetidores,
switches e roteadores diferem entre si em função do nível
em que atuam. Estão corretamente associados:

(A)) Roteador - Nível de Rede

(B) Switch (tradicional) - Nível de Rede

(C) Repetidor - Nível de Enlace

(D) Switch nível 3 - Nível de Enlace

(E) Hub - Nível de Transporte
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52. Uma rede TCP/IP classe A, com máscara 0xFFF80000,
tem

(A)     8 segmentos.

(B)   16 segmentos.

(C))   32 segmentos.

(D)   64 segmentos.

(E) 128 segmentos.
_________________________________________________________

53. Proxy e Firewall são servidores muito utilizados atual-
mente em redes. Sobre estes serviços, é correto afirmar:

(A) Anonymous Proxy tem a vantagem de permitir que
diversos usuários de uma rede acessem serviços
sem se identificarem. A desvantagem é que tal
modalidade de serviço não é encontrada de forma
gratuita na Internet.

(B) Em decorrência de recentes modificações em es-
trutura Proxy, este serviço passou a substituir com
eficiência o uso de Firewall em uma rede.

(C) Um serviço de Firewall, para máxima segurança e
eficiência, deve bloquear o acesso a todas as portas
e serviços em uma rede.

(D)) Proxy, palavra cuja tradução indica procurador, é um
serviço que permite a conexão de máquinas de uma
rede privada ou pública a servidores em ambiente
Internet, através de uma porta TCP/IP.

(E) SQUID é um exemplo de serviço Proxy disponível
apenas para ambientes Linux/Unix. Desta forma,
caso desejássemos utilizar o serviço de Proxy em
uma rede Windows, teríamos de usar o Microsoft
ISA Server.

_________________________________________________________

54. No sistema de arquivo Linux, ao se executar um comando
ls -l, obtém-se a informação:

I. O proprietário do arquivo pode ler e gravar, mas
não executar.

II. Membros do grupo podem apenas ler o arquivo.

III. Outros usuários não tem qualquer tipo de acesso.

A permissão deste arquivo é:

(A) 024

(B) 206

(C) 420

(D) 604

(E)) 640

55. A linguagem Java

(A) não é uma linguagem orientada a objetos, diferen-
temente de outras linguagens modernas.

(B)) precisa de, após escrita, passar por um compilador
para que computadores a entendam, assim como
diversas linguagens de programação.

(C) incrementou a segurança, tendo, para isto, de elimi-
nar algumas propriedades de outras linguagens de
programação, tais como ponteiros e multithreading.

(D) pode ser usada para criar programas que ajudem
pessoas a navegar mais facilmente através de uma
Intranet, tendo como vantagem o fato de ser sempre
mais rápida do que as linguagens compiladas tradi-
cionais.

(E) possui sete tipos básicos de dados, denominados
tipos primitivos, que podem ser agrupados em
quatro categorias.

_________________________________________________________

56. Em relação à linguagem JAVA, considere as seguintes
afirmações:

I. O caracter de controle  “\r” significa nova página.

II. Suporta concorrência, permitindo a criação de
vários threads de execução.

III. Applets são programas Java desenvolvidos para
rodar dentro de um navegador.

IV. O subgrupo do Java, que roda nos navegadores,
pode tradicionalmente ler e escrever em arquivos
locais.

Está correto o que se afirma em

(A) I, II e III, apenas.

(B) I, II, III e IV.

(C) II, apenas.

(D)) II e III, apenas.

(E) II e IV, apenas.
_________________________________________________________

57. Na linguagem Visual Basic, um conjunto de construções
IF.... Then...Else....pode ser substituído pela estrutura de
programação

(A)) Select Case.

(B) Select Item.

(C) Case Value.

(D) Define Value.

(E) Define Case.
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58. Na aplicação Delphi a seguir, a caixa de texto mostra a
data e a hora do sistema no momento em que o botão é
pressionado. O mouse do computador encontra-se confi-
gurado para o padrão de destro.

Das alternativas abaixo, aquela que NÃO apresenta uma
forma possível de provocar o evento OnClick no botão
Hora Certa é:

(A) usar a combinação de teclas Alt + H.

(B) clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o
botão no Form.

(C)) clicar com o botão direito do mouse sobre o botão no
Form.

(D) usar a tecla Enter no teclado, se o botão no Form
estiver com a propriedade Default ligada.

(E) usar a tecla Esc no teclado, se o botão no Form
estiver com a propriedade Cancel ligada.

_________________________________________________________

59. No que se refere ao PHP, é correto afirmar que

(A) PHP tem íntima relação com HTML, substituindo-o e
melhorando a segurança em sistemas.

(B)) o nome PHP originou-se da abreviatura de Personal
Home Pages, pois correspondia a uma série de
scripts PERL para homepages.

(C) a última versão existente do PHP é a 4.2 release 5,
não tendo, ainda, alcançado a versão PHP 5.

(D) PHP e ASP.net são linguagens complementares,
rodando, inclusive, nos mesmos sistemas.

(E) nas versões mais modernas do PHP, como padrão,
objetos não são passados por referência e sim
através de duplicação ou cópia.

_________________________________________________________

60. Em relação à administração e configuração em Linux, é
correto afirmar que

(A) SMB Daemon é um serviço de correio eletrônico.

(B) Squid é um tradicional serviço Linux de firewall.

(C) NTP Daemon associa-se ao acompanhamento e
gerência de máquinas em redes de Linux.

(D) YPBIND Daemon executa o protocolo de roteamento
em um servidor Linux.

(E)) Portmap Daemon gerencia conexões RPC.
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