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Concurso Público/2005 – SEPROD/EMATER-PARÁ – Nível Superior 
=========================================================== 
 
CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LEIA O TEXTO I PARA RESPONDER AS QUESTÕES DE 01 A 04, ASSINALANDO A 
ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE O ENUNCIADO. 
 
 

TEXTO I 
A CRASE FORA DA LEI 

 
A crase não foi feita para humilhar ninguém. Esse aforismo*, criado há cinqüenta anos pelo 
poeta Ferreira Gullar num momento de humor, agora está sendo usado como arma para 
acabar com o acento grave (`) no a. Por meio do projeto de lei 5.154, de 2005, o deputado 
João Hermann Neto quer acabar com a crase. Para justificar seu projeto, o deputado cita a 
frase de Ferreira Gullar. Este discorda daquele e é incisivo. 
- Minha frase foi uma brincadeira. Não tenho nada contra o acento indicador da crase. Acho 
que acabar com ele não tem cabimento. Ainda mais dessa forma. A tendência de tudo 
simplificar indica menosprezo pela inteligência alheia. Agora, quanto a dizer que erram 
muito na identificação da crase, é verdade. Mas erram em tudo, não só na crase. É só ler os 
jornais. 
 
O professor Francisco Platão Savioli é mais agressivo na oposição. 
 - Nossa preocupação (de brasileiros) é que está rolando um tsunami político, e o cidadão se 
preocupa com a folha que ameaça entupir a calha. Coisa irrelevante. Não tem cabimento 
legislar sobre um assunto como esse. E fora de hora. A propósito, um exemplo: A noite 
chegou. Outro: Lenise cheira a rosa. Como saber o sentido de frases como essas, sem o 
acento? [...] 
[...] 
Difícil discordar da argumentação de quem estudou o assunto tão bem e por tanto tempo. No 
entanto, quando o Congresso tiver feito um bom expurgo no pedaço e estiver menos 
atarefado, talvez possa discutir o projeto e iluminar definitivamente o tema. É o que todos 
esperamos ansiosos. 
 
                                 (Josué Machado. REVISTA LÍNGUA .v.1, n.2, outubro/novembro 2005, p. 30. 
                                  Editora Segmento) 
 
_____________ 
* aforismo – sentença moral breve e conceituosa. 
 

 
 
 
 
01. Em “Nossa preocupação (de brasileiros)...” o uso da expressão entre parênteses, nesse caso,  

tem como intencionalidade a ... 
 

A) ratificação de uma idéia anterior. 
B) explicação de um termo anterior. 
C) particularização de um significado.                            
D) exclusão de uma idéia já explícita.  
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02. Com relação à tipologia textual usada por Josué Machado para a revista Língua, pode-se afirmar 
que: 

 
A) se trata de um texto dissertativo – argumentativo, com vários traços descritivos.  
B) se trata de um texto jornalístico narrativo, porém, como o autor também opina, há traços 

dissertativos.                                                                                                             
C) é uma narração totalmente feita em primeira pessoa, com a utilização do discurso indireto na 

fala das personagens. 
D) é um texto jornalístico, argumentativo, centrado apenas em um fato e há ausência de 

personagens.  
 
 
03. Com relação aos elementos conectores do texto: 
                                                

I -   a preposição de em “A tendência de tudo simplificar”  tem valor semântico de finalidade.                 
II - em “Este discorda daquele”, Este tem como referente deputado, e daquele tem como 

referente projeto.      
III - a oração “Não tenho nada contra o acento indicador da crase” poderia ligar-se à anterior, 

sem alteração de sentido e necessidade de mudar a forma verbal, pela conjunção Embora.       
IV - o vocábulo agora, nos seus dois empregos, na parte inicial do texto, apesar de estar em 

diferentes períodos, neles possui o mesmo sentido e igual função sintática.   
   

O correto está, somente, em:  
 

A) I                    
B) I e II  
C) III 
D) I, II, III e IV. 

 
 
04. O primeiro exemplo citado pelo professor Francisco Platão Savioli – “A noite chegou” –  é tão 

adequado  à sua argumentação  quanto o segundo – “Lenise cheira a rosa” – porque: 
 

I    - as duas afirmações são ambígüas, se usadas em linguagem oral.     
II  - se escritas, ambas terão sentidos diferentes, com ou sem o acento grave no “A”  que 

antecede “noite” e no “a” que antecede  “rosa”.    
III - o uso da vírgula, separando, respectivamente, “A noite” e “Lenise” das formas verbais  

“chegou” e “cheirou” resolveria  a  ambigüidade, já que esta nem sempre  é desfeita  pelo 
contexto.           

IV - a regência do verbo “cheirar” será a mesma do verbo “chegar”, dependendo de estar 
acompanhado  ou não de  um “a “ com  acento grave.         

V -  construções como essas serão sempre ambígüas, sem o sinal que o deputado quer  cassar.         
 

O correto está, somente, em: 
 
A) I, II e III 
B) II e III 
C) II, IV e V 
D) I, II e V        
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LEIA O TEXTO II PARA RESPONDER AS QUESTÕES 05 E 06, ASSINALANDO A ALTERNATIVA 
QUE RESPONDE CORRETAMENTE O ENUNCIADO. 
 
 

TEXTO II  
 
                                             REQUERIMENTO 
 
Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público, certo de que a língua 
portuguesa é emprestada ao Brasil; certo também de que, por esse fato, o falar e o escrever 
em geral, sobretudo no campo das letras, se vêem na humilhante contingência de sofrer 
continuamente censuras ásperas dos proprietários da língua; sabendo, além, que dentro do 
nosso país, os autores e os escritores, com especialidade os gramáticos, não se entendem no 
tocante à correção gramatical, vendo-se, diariamente, surgir  azedas polêmicas entre os mais 
profundos estudiosos do nosso idioma  - usando do direito que lhe confere a Constituição, 
vem pedir que o Congresso Nacional decrete o Tupi – Guarani como língua oficial e nacional 
do povo brasileiro. [...] 
Seguro de que a sabedoria dos legisladores saberá encontrar meios para realizar semelhante 
medida e cônscio de que a Câmara e o Senado pesarão o seu alcance e utilidade. 
P e E. Deferimento. 
 
                                                                (Lima Barreto - O triste fim de Policarmo Quaresma. 1911) 

    
 

05. O texto II, que faz parte do romance de Lima Barreto, se apresenta como um requerimento, um 
tipo de correspondência oficial. Conforme o texto: 

 
I  - O requerente apresenta os dados pessoais  necessários à sua identificação, porém os 

destinatários do requerimento não estão registrados no texto.         
II - O requerente sugere, como argumento, dependência lingüística dos brasileiros em relação a 

Portugal e divergências internas e externas no tocante às regras gramaticais.  
III - A linguagem empregada, como deve ser em todo requerimento, é convencional e artificial, 

com concessões à fala popular.      
IV - a abreviatura final do requerimento significa: pede e espera.  

 
O correto está, somente, em: 

 
A) I, II e III 
B) I e III 
C) II e IV  
D) IV    

 

06. Num requerimento oficial, o requerente deve se referir a si mesmo na terceira pessoa e não na 
primeira. No entanto, há uma situação, no texto acima, em que o requerente contraria essa 
norma. Isso se evidencia em: 

 
A) “Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público, certo de que...”  
B) “ ...sabendo, além, que dentro do nosso país, os autores e os escritores...”    
C) “ Seguro de que a sabedoria dos legisladores saberá ...” 
D) “ P. e E. Deferimento.”  
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NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 07 A 09, ASSINALE A ALTERNATIVA QUE RESPONDE 
CORRETAMENTE O ENUNCIADO. 
 
 
07. Um Arquivo é um local utilizado para armazenar as informações e trabalhos criados pelos 

usuários dos computadores. Uma pasta é um local utilizado para armazenar arquivos ou outras 
pastas. O MS-Windows possui uma interface específica para trabalhar com arquivos e pastas, 
permitindo navegar entre as unidades de disco, bem como copiar e mover arquivos. Esta 
ferramenta do Windows é denominada: 

 
A) Outlook  Express. 
B) Internet Explorer. 
C) Windows Messenger. 
D) Windows Explorer. 

 
 
08. Considerando os dispositivos utilizados para armazenamento de dados em computador, 

podemos afirmar:  
 

A) os atuais sistemas de computação, pela necessidade de possuírem capacidade de disco cada 
vez menor, e apresentando grande capacidade de memória, substituíram os disquetes por 
discos CD-ROM. 

B) a fita magnética é um dos meios mais antigos de armazenamento de informações em 
computador, permitindo armazenamento de grande volume de informações e acesso rápido 
aos dados e programas, em comparação com os discos magnéticos.  

C) o disco magnético (disco rígido ou hard disk) é uma  superfície circular, fina e coberta com 
uma camada de material magnetizável. 

D) o processo de cópia de segurança dos dados (backup) torna possível a recuperação dos dados 
pós-falha, transferindo os dados danificados para o meio de armazenamento do backup.  

 
 
09. Para que uma mensagem de e-mail, recebida pelo software Microsoft Outlook, seja eliminada 

de forma definitiva, sem possibilidades de recuperação via “Itens Excluídos”, devemos proceder 
da seguinte forma: 
 
A) na caixa de entrada, clicar com o lado direito do mouse sobre a mensagem a excluir, e 

escolher a opção Excluir no menu que irá aparecer. 
B) na caixa de entrada, clicar duas vezes, com o lado esquerdo do mouse, sobre a mensagem a 

excluir. 
C) na caixa de entrada, clicar com o lado direito do mouse sobre a mensagem e escolher a 

opção “lixo eletrônico”. 
D) na caixa de entrada, clicar no item a excluir e acionar simultaneamente as teclas shift e 

Delete (Del), e responder afirmativamente à pergunta sobre a  exclusão definitiva do e-mail. 
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NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 10 A 12, ASSINALE A ALTERNATIVA QUE CONTÉM AS 
AFIRMATIVAS CORRETAS. 
 

10. Quanto aos conceitos de proteção e segurança no uso de e-mails e da World Wide Web, é 
CORRETO afirmar: 

 
I- É possível estabelecer filtros nos e-mail recebidos, de modo a evitar ou a diminuir o 

recebimento de mensagens indesejadas ou com vírus. 
II- O estabelecimento de critérios para o acesso à Web, por exemplo, bloqueando o acesso a 

determinados sites, pode representar um modo de evitar o acesso a conteúdos incompatíveis 
com as atividades desempenhados em uma empresa. 

III- Um modo de realizar segurança preventiva dos dados em uma rede de computadores 
(conectada ou não à Internet), é fazer uso de antivírus e de procedimentos de backup 
periódicos. 

IV- Um Firewall, implementado apenas em hardware, representa o modo mais efetivo de evitar 
problemas de recebimento de mensagens indesejadas, conhecidas como SPAM. 

 

Estão corretas: 

A) I, III e IV 
B) I, II e III 
C) II, III e IV 
D) I, II, III e IV 

 

11. Em se tratando da World Wide Web é CORRETO afirmar: 
 

I-   Um site pode ser constituído de uma série de documentos hipermídia, acessados a partir de 
um endereço, também chamado de URL (Uniform Resource Locator). 

II-  O acesso aos sites é realizado por meio de um software chamado browser (navegador). 
III- A transferência de documentos em um ambiente Web é realizada via protocolo TELNET, 

responsável por executar todas as requisições realizadas pelos usuários destes documentos. 
IV- Do ponto de vista do usuário, a Web pode ser entendida como uma vasta coleção mundial 

de documentos, geralmente chamados de páginas. Estas páginas podem conter links para 
outras páginas, compondo o que podemos denominar de hiperdocumentos.  

 

Estão corretas: 

A) I, II e III 
B) I, II e IV 
C) II, III e IV 
D) I, II, III e IV 
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12. Quanto ao uso dos navegadores web é CORRETO afirmar que: 
 

I-   O software Internet Explorer da Microsoft permite o acesso às paginas da internet, e mantém 
um histórico das últimas páginas acessadas. 

II-  Dentre os navegadores existentes no mercado, podemos citar como os mais populares o 
Internet Explorer, o Netscape Navigator, o Mozilla Firefox, e o Outlook Express. 

III- No software Internet Explorer, da Microsoft, é possível fazer o bloqueio de pop-ups, para 
que janelas indesejadas não sejam abertas no seu navegador. 

IV- Quando você disponibiliza uma página da Web offline, os navegadores podem ler o seu 
conteúdo, mesmo quando o computador não está conectado à Internet. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) I, II e III 
B) I, III e IV 
C) II, III e IV 
D) I, II, III e IV 

 

 
NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 13 A 16, ASSINALE A ALTERNATIVA QUE RESPONDE 
CORRETAMENTE O ENUNCIADO. 
 
 
13. Leia com atenção: “A Amazônia passou por diversas transformações, ocorridas tanto nos 

aspectos sócio-econômicos como no espaço físico, em decorrência da implantação do que se 
convencionou chamar de ‘grandes projetos’, instrumentos da política desenvolvimentista  
instalada no Brasil, a partir de 1964” (VASCONCELOS, 1996:7) 

  
Com base nesta citação é correto afirmar que os grandes projetos: 

 
A) intensificaram o desenvolvimento econômico da região amazônica. 
B) estimularam políticas sociais, visando garantir qualidade de vida às populações envolvidas 

nos mesmos. 
C) serviram como meio legal de extração de matéria-prima, tendo como discurso ideológico, 

incentivar o desenvolvimento regional. 
D) intensificaram programas de assentamento do homem amazônida, impedindo o êxodo rural. 

 

14. As sociedades simples apresentam uma dinâmica cultural e social extremamente diferente das 
sociedades complexas. Abaixo, em cada alternativa, três categorias conceituais permitem 
analisar essas sociedades. Entretanto, apenas uma alternativa é a correta: 

 
A) parentesco, agricultura familiar e economia de subsistência. 
B) parentesco, desenvolvimento agrícola e economia de mercado. 
C) parentesco, economia de mercado e agricultura familiar. 
D) parentesco, economia de subsistência e especialização do trabalho. 
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15. Entre as garantias constitucionais do cidadão NÃO está incluída: 
 

A) a retroatividade absoluta da lei penal. 
B) a tutela judiciária dos direito individuais. 
C) o respeito à integridade física. 
D) o Hábeas Corpus. 

 

16. Sobre os direitos básicos do consumidor é correto afirmar: 
 

A) O acesso aos órgãos administrativos e judiciais, com vistas à prevenção ou reparação de 
danos só é permitido através de advogados. 

B) Não se exige a informação, no produto, dos riscos que o mesmo apresenta. 
C) A modificação de cláusulas contratuais, que estabeleçam prestações desproporcionais, só é 

permitida por sentença judicial.  
D) É exigível a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com 

especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço. 
 
 

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 17 A 20, ASSINALE A ALTERNATIVA QUE CONTÉM A(S) 
AFIRMATIVA(S) CORRETA(S). 
 

17. A cooperativa é uma sociedade de pessoas e não de capitais, estando entre suas principais 
características: 

 
I-  número limitado de associados com variabilidade de capital social. 
II- variabilidade de capital social representado por quotas-partes. 
III- não limitação do número das quotas-partes do capital social por cada associado. 

 
O correto está, somente, em: 

A) I 
B) II 
C) I e III 
D) III 

 

18. A agricultura familiar praticada na Amazônia, na maioria dos assentamentos implantados pela 
Política da Reforma Agrária do Governo Federal, tem como uma das características principais: 
 
I-   a baixa produtividade em função da ausência de tecnologia adequada. 
II-  a prática de atividade de subsistência com pouco excedente de produção. 
III- a carência de assistência técnica por parte dos órgãos públicos responsáveis pela mesma. 

  
O correto está, somente, em: 

A) I e II 
B) II e III 
C) I e III 
D) I, II e III 
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19. Constituem Arranjos Produtivos Locais aglomerações de empresas em um mesmo território que 
apresentem especialização produtiva. Nesse contexto, destaca-se no Pará: 

 
I-   o pólo calçadista da região do oeste do estado. 
II-  a fruticultura praticada na região central do estado. 
III- o pólo moveleiro de Paragominas. 

 
O correto está, somente, em: 

A) I e II 
B) II e III 
C) III 
D) I e III 

 
 
20. Dentre as características da agricultura de base familiar, praticada intensamente na Amazônia, 

pode-se destacar: 
 

I-   a produção, quando existe excedente, é destinada ao mercado local. 
II-  a fragmentação da terra distribuída em espaços de baixa produtividade. 
III- o plantio é pouco diversificado e geralmente praticado em forma de consórcio. 

 
O correto está, somente, em: 

A) I  
B) I e II 
C) II e III 
D) III 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 21 A 32, ASSINALE A ALTERNATIVA QUE RESPONDE 
CORRETAMENTE O ENUNCIADO. 
 
 
21. Os discos magnéticos constituem o principal dispositivo utilizado para armazenamento de 

grande volume de dados em computador. Todavia, o aumento do volume de dados implica a 
utilização de várias unidades físicas de discos, aumentando, assim, a probabilidade de que um 
desses discos apresente problemas físicos e, conseqüentemente, a perda de dados. Para melhor 
proteção às informações armazenadas, criou-se a estrutura RAID (Redundant Array of 
Independent Disks). O princípio básico de uma estrutura RAID é combinar vários discos rígidos 
físicos em uma estrutura lógica de discos, armazenando informações de forma redundante, para 
permitir a recuperação de dados em caso de falha física de algum disco.  O desempenho é obtido 
através da escrita em paralelo, nos diferentes discos que compõem a estrutura RAID. A forma 
pela qual os dados são escritos e acessados define o que se denomina níveis de RAID.  O nível 
RAID 1 consiste em:   

 
A) replicar todo o conteúdo do disco principal, chamado primário, em um ou mais discos 

denominados espelhos ou secundários. 
B) distribuir as operações de E/S entre os diversos discos físicos, com o intuito de otimizar o 

desempenho. 
C) distribuir os dados entre discos e implementar redundância baseada em paridade. A paridade 

é, então, gravada em um disco físico, à parte, pertencente ao array. 
D) distribuir os dados entre os diferentes discos físicos, sem considerar nenhum mecanismo 

para o controle ou correção de erros.  
 

22. A álgebra relacional consiste em um conjunto de operações, tendo como entrada uma ou duas 
relações e produzindo, como resultado, uma nova relação. Considerando o esquema da relação  
regiao = (sigla, nome_regiao), a expressão relacional que projeta o nome da regiao, 
selecionando apenas a região Norte é: 

 
A)  p  nome_regiao  (regiao) 

B)  p  nome_regiao (s  nome_regiao = “Norte”  (regiao))  
C)  s   nome_regiao  (regiao) 
D)  s   nome_regiao (p  nome_regiao = “Norte”  (regiao)) 
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23. Considere o algoritmo:  

 
algoritmo Cálculo do MDC; 
   //Função para o cálculo do MDC entre dois números inteiros 
   //positivos 
   função MDC(inteiro:  V1, V2) 
       enquanto (V1 <> V2)      
          se (V1 > V2) 
             V1 ← V1 - V2; 
          senão   
             V2 ← V2 - V1; 
  fim se; 
       fim enquanto;   
       retornar(V1); 
   fim função MDC; 
    
   //Início do Programa Principal 
   //Declaração de Variáveis 
   inteiro: X, Y; 
   leia (X, Y);  
   escreva (“O MDC entre”, X, “ e” , Y, “ =”, MDC(X,Y)); 
fim algoritmo; 

 
Considerando os conceitos de modularização e passagem de parâmetros, utilizados no algoritmo 
“Cálculo do MDC”, marque a alternativa CORRETA: 

 
A) Como o escopo das variáveis X e Y é local, as mesmas podem ser referenciadas em 

qualquer ponto do algoritmo, inclusive na função MDC. 
B) A passagem de parâmetros ocorrida do programa principal, para a função MDC, é realizada 

por valor. 
C) Para que seja possível passar os parâmetros do programa principal para a função MDC, é 

necessário alterar o nome das variáveis X e Y para V1 e V2, respectivamente. 
D) Na passagem de parâmetros por referência, são passados o valor dos parâmetros, a 

localização de memória da função chamada, bem como o endereço de retorno à função que 
executou a chamada. 
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24. Com o código abaixo, escrito em linguagem Java: 
 

1.    public class questao { 
            2.    public static void main(String[] args) { 
            3.        int x = 0; 
            4.        int y = 0; 
            5.        for (int z = 0; z<5;z++) { 
            6.            if ((++x>2) || (++y>2))  
            7.                x++; 
            8.         } 
            9.        System.out.println(x+"-"+y); 
           10.    } 
           11. } 
 
           Qual será o resultado? 
 

A) 5-3 
B) 8-2 
C) 8-3 
D) 10-3 

 
25. Em sistemas operacionais multiprogramáveis, é comum vários usuários utilizarem os mesmos 

aplicativos simultaneamente, como editores de textos e compiladores. Se cada usuário que 
utilizasse um desses aplicativos trouxesse o código executável para a memória, haveria diversas 
cópias, de um mesmo programa, na memória principal, o que ocasionaria desperdício de 
memória. Em vista disso, uma das facilidades implementadas na maioria dos sistemas 
operacionais é a capacidade de um código executável ser compartilhado por diversos usuários, 
exigindo que apenas uma cópia do programa esteja na memória. Esta facilidade é conhecida 
como: 

 
A) spooling. 
B) benchmark. 
C) reentrância. 
D) pipelining. 

 
26. Um processo pode passar por diferentes estados, ao longo de seu processamento, em função de 

eventos gerados pelo sistema operacional ou pelo próprio processo. Um processo ativo pode 
encontrar-se em três diferentes estados: execução (running), pronto (ready) e espera (wait).  
Assim sendo, é correto afirmar que: 

 
A) um processo no estado de espera passa para o estado de pronto  quando ocorrem eventos 

gerados pelo sis tema operacional, como o término da fatia de tempo que o processo possui 
para ser executado.  

B) um processo no estado de pronto passa para o estado de execução quando não existe espaço 
suficiente para o processo na memória principal e a política de escalonamento transfere 
parte do processo para a memória secundária. 

C) um processo no estado de execução passa para o estado de pronto quando a operação 
solicitada é atendida ou o recurso esperado é concedido, e o processo possui todos os 
recursos para ser executado.  

D) um processo em execução passa para o estado de espera quando ocorrem eventos gerados 
pelo próprio processo, como uma operação de E/S, ou por eventos externos, como a 
suspensão do processo por um período de tempo pelo sistema operacional.  



 12 

27. Em uma das técnicas de alocação de memória, cada programa utiliza o espaço necessário, 
tornando essa área sua partição. Como os programas utilizam apenas o espaço de que 
necessitam, neste esquema de alocação o problema da fragmentação interna não ocorre.  
Todavia, um tipo diferente de fragmentação começará a ocorrer, quando os programas forem 
terminando e deixando espaços cada vez menores de memória, não permitindo o ingresso de 
novos programas. Este tipo de alocação de memória é denominado: 

 
A) paginação. 
B) alocação particionada dinâmica. 
C) alocação contígua simples. 
D) memória virtual por segmentação. 

 

28. O tempo necessário a uma operação de entrada e saída com discos é fortemente influenciado 
pelo tempo de acesso ao disco. O objetivo, então, é minimizar os movimentos da cabeça de 
leitura e maximizar o número de bytes transferidos (throughput), de forma a atender o maior 
número possível de requisições no menor intervalo de tempo possível. Para resolver esse 
problema, existe um conjunto de algoritmos para realizar a movimentação do cabeçote de leitura 
do disco, alguns tentando otimizar a movimentação entre as trilhas, e outros tentando aproveitar 
o percurso das cabeças de leitura. Esses algoritmos efetuam o que se denomina de 
escalonamento de disco. Um desses algoritmos de escalonamento faz com que as solicitações de 
acesso ao disco sejam realizadas na ordem em que os pedidos são feitos. Este algoritmo de 
escalonamento é denominado: 

 
A) FCFS  (First Come First Served). 
B) SSTF  (Shortest Seek Time First). 
C) SCAN. 
D) C-SCAN (Circular SCAN). 

 

29. A aplicação de um conjunto de metodologias, métodos e ferramentas a serem utilizadas, desde a 
percepção do problema até o momento em que o sistema desenvolvido deixa de ser operacional, 
tem por objetivo resolver problemas inerentes ao processo de desenvolvimento e ao produto de 
software. Estamos nos referindo a (ao): 

 
A) Análise Orientada a Objetos. 
B) Engenharia de Software. 
C) Projeto Estruturado de Sistemas. 
D) Análise Estruturada de Sistemas. 

 

30. Em relação aos meios de transmissão, é CORRETO afirmar: 
 

A) Em um cabo ótico monomodo, o sinal trafega via feixe de luz e, ao longo do seu trajeto, este 
feixe faz diferentes refrações nas paredes do núcleo do cabo. 

B) São ambientes de rede nos quais podem ser utilizados os cabos do tipo par trançado sem 
blindagem (UTP – Unshield Twister Pair): Ethernet de 10 e 100 Mbs e Telefonia. 

C) Uma das grandes vantagens dos cabos do tipo coaxial são os seus conectores RJ-45, o 
mesmo usado nos sistemas de telefonia fixa. 

D) As transmissões sem fio possuem como principal característica a baixa dependência às 
condições do ambiente, tais como interferência com outros canais de rádio ou sinais 
eletromagnéticos. 
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Com o modelo de Entidades e Relacionamentos abaixo, responda as questões 31 e 32. 
 
                   

 
 
31. Considerando os relacionamentos entre as entidades Região, Meso Região e Município, é 

correto afirmar que: 
 
A) para cada uma região existe um conjunto de Meso Regiões e que para cada uma das Meso 

Regiões existe um conjunto de Municípios relacionados de forma não obrigatória, ou seja, 
podem existir Meso Regiões que não possuem nenhum município associado. 

B) as entidades Região e Município possuem um relacionamento de cardinalidade 1:N, ou seja, 
cada ocorrência da entidade Município  se relaciona a uma e somente uma ocorrência da 
entidade Região, definindo assim uma integridade referencial entre as entidades. 

C) as entidades Região e Município possuem um relacionamento de cardinalidade M:N, que é 
representado por meio da entidade Meso Região, que possui um relacionamento binário. 

D) as entidades Município e Meso Região, modelam o requisito de dados em que um Município 
está ligado a uma Meso Região, e que uma Meso Região, obrigatoriamente, possui pelo 
menos 1 (um) município a ela relacionado. 

 

32. Sobre a entidade Produto Rural é correto afirmar que: 
 

A) A entidade Produto Rural representa uma categoria de informação, ou seja, os Produtos 
Rurais podem ser generalizados em Agricultura e Pecuária. 

B) Existe um relacionamento 1:N entre as entidades Produto Rural, Agricultura e Pecuária, de 
tal forma que, para cada ocorrência de Produto Rural, teremos um conjunto de ocorrências 
em Agricultura e Pecuária. 

C) O relacionamento entre Produto Rural, Agricultura e Pecuária representa a categorização da 
entidade Produto Rural na forma de uma hierarquia. 

D) O relacionamento entre Produto Rural, Agricultura e Pecuária representa a associatividade 
da entidade Produto Rural, na forma de uma hierarquia. 

 

 Região possui 
 Meso 
Região 

 Município contém 

Produto 
Rural 

produz 

Agricultura Pecuária 
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NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 33 A 39, ASSINALE A ALTERNATIVA QUE CONTÉM A(S) 
AFIRMAÇÃO(ÇÕES) CORRETA(S). 
 

33. Sobre os modelos de processo para engenharia de software, é CORRETO afirmar: 
 

I- Algumas vezes chamado de ciclo de vida clássico ou modelo em cascata, este modelo sugere 
uma abordagem seqüencial para o desenvolvimento de software, que começa na modelagem 
e engenharia do sistema, progride através da análise, projeto, codificação, teste e 
manutenção do software. 

II- O desenvolvimento rápido de aplicações (rapid application development – RAD) é um 
modelo de processo de desenvolvimento de software incremental, que enfatiza um ciclo de 
desenvolvimento curto. O RAD é uma adaptação do modelo em cascata. 

III- O modelo de prototipagem é um modelo evolucionário, que utiliza de forma iterativa a 
prototipagem do software, permitindo o desenvolvimento rápido de versões incrementais do 
software, combinando a natureza iterativa da prototipagem com os aspectos controlados e 
sistematizados do modelo clássico, ou em cascata. 

IV- Os modelos evolucionários são, por natureza, modelos iterativos, que se caracterizam por 
permitir ao engenheiro de software o desenvolvimento de versões que acompanham a 
natureza evolutiva do software, tornando-o cada vez mais completo.  

 
Estão corretas: 
 
A) I, II e IV 
B) II e III 
C) I, II e III 
D) III e IV 

 

34. Sobre programação orientada a objetos é CORRETO afirmar: 
 

I- A POO (programação orientada a objetos) encapsula dados (atributos) e métodos 
(comportamento) em objetos. 

II- Os objetos têm a propriedade de ocultar informações. Isto significa que, embora os objetos 
possam saber se comunicar uns com os outros, através de interfaces bem-definidas, os 
objetos, normalmente, não têm permissão para conhecer como os outros objetos são 
implementados. 

III- A linguagem de programação C++ permite ao usuário a definição de tipos abstratos de 
dados, que são capazes de implementar uma abstração sobre uma estrutura de dados por 
meio de uma interface bem definida.  

IV- O método construtor de uma classe java é um método especial, que possui o mesmo nome 
da classe e é executado quando a classe é instanciada. Esse  método não permite a sua 
sobrecarga, ou seja, não podemos criar vários métodos construtores, mesmo que contenham 
parâmetros diferentes.  

 
Estão corretas: 
 
A) II, III e IV 
B) I, II e IV 
C) I, II e III 
D) II e IV 
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35. Quanto à análise e projeto orientados a objetos, é CORRETO afirmar que: 
 

I-   Os casos de uso modelam o sistema do ponto de vista do usuário final e devem alcançar, 
dentre outros objetivos, o de estabelecer os requisitos funcionais do sistema. 

II- O conceito de Encapsulamento (ocultamento de informação) é baseado na restrição do 
escopo ou visibilidade da informação, utilizada em projetos baseados em objetos, para obter 
melhor legibilidade, manutenibilidade e reusabilidade do software. 

III- A Herança é o mecanismo utilizado para expressar a similaridade entre classes, 
simplificando a definição de classes iguais a outras que já foram definidas, permitindo a 
reutilização de especificações comuns e definindo uma relação Todo-Parte entre as classes. 

IV- A agregação é um mecanismo que permite a construção de uma classe agregada, a partir de 
outras classes componentes. 

 
Estão corretas: 
 
A) I, II e III 
B) I, II e IV 
C) II, III e IV 
D) I e III 

 

36. Quanto às Topologias e equipamentos utilizados em redes de computadores, é CORRETO 
afirmar: 
 
I- A principal característica da topologia em Barra (Barramento) é a ligação de todos os 

computadores da rede a um computador central, o que configura um modo de ligação dupla 
ponto-a-ponto. 

II- Na topologia em Anel, cada computador, obedecendo a um determinado sentido, é conectado 
a um computador vizinho. O último computador da rede se interliga ao primeiro, fechando o 
círculo do anel.  

III- Na topologia Estrela, é utilizado um periférico concentrador, por exemplo: hub ou switch. 
Desta forma, caso haja algum problema em um dos segmentos de rede, toda a rede terá seu 
funcionamento interrompido. 

IV- Os switches possuem maior grau de segurança dos dados em relação aos hubs em virtude 
dos switches enviarem os frames de dados somente para a porta de destino destes frames, 
enquanto que os hubs enviam os frames para todas as portas, simultaneamente. 

 
Estão corretas: 
 
A) I e II 
B) II e III 
C) II e IV 
D) I, II e IV 
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37. No que concerne à Transmissão de Informação, considere as afirmativas a seguir: 
 

I- Em se tratando de redes de comunicação de dados, o conceito de largura de banda está 
associado à quantidade máxima de transmissão de diferentes sinais num meio físico (ex: 
cabo ótico). 

II- As principais formas de se utilizar a capacidade máxima de transmissão de um meio físico 
são a transmissão por canal convexo e por canal duplex. 

III- A largura de banda e a taxa de transmissão medem, respectivamente, a capacidade de 
transmissão de um canal analógico e de um canal digital.  

IV- A principal diferença entre os modelos de transmissão banda base e banda larga é que a 
transmissão banda larga é caracterizada pela divisão da largura de banda em múltiplos 
canais, ao contrário da banda base, que utiliza apenas um canal para toda a largura de banda.  

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) I e III 
B) I e IV 
C) II e III 
D) III e IV 

 

38. Quanto às camadas propostas no modelo OSI (Open Systems Interconnection) da ISO 
(International Standart Organization), é CORRETO afirmar: 

 
I-  Na Camada de Aplicação, são encontrados os protocolos que dão suporte aos processos dos 

usuários. 
II- São serviços oferecidos na Camada de Rede: controle do congestionamento da rede e a 

conexão com outros sistemas computacionais. 
III- Na camada de Enlace, é possível prover o estabelecimento, o gerenciamento e o roteamento 

das transmissões dos datagramas entre dois pontos da rede. 
IV- Dentre as funções da Camada de Transporte, podem ser citadas a detecção e correção de 

erros, bem como o controle do fluxo de transporte. 
 

Estão corretas as afirmativas: 
 
A) I e II 
B) II e IV 
C) I, II e III 
D) I, II e IV 
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39. Considere a figura abaixo, a qual apresenta um esquema representativo de uma estrutura de 
dados do tipo árvore. 

 

 
 

De acordo com a estrutura acima, analise as afirmativas a seguir: 
 
I-   O caminhamento ORDEM SIMÉTRICA pode ser representado por ABCDEF. 
II-  O grau do nó (elemento) A é igual a 5 (cinco). 
III- O caminhamento PÓS-ORDEM pode ser representado por DBEFCA. 
IV- A árvore acima não é binária, por isso não é possível realizar nenhum dos caminhamentos 

dos itens I e III. 
 

Assinale a opção que lista a(s) afirmativa(s) CORRETA(S): 
 
A) I  
B) III 
C) II e III 
D) I e IV 

 

COM BASE NAS TABELAS DE UM BANCO DE DADOS RELACIONAL MOSTRADAS A SEGUIR, 
RESPONDA A QUESTÃO 40. 
 

 
 
 

 A  

 B / 

/ D / 

 C  

/ F / / E / 
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40. Analise as sentenças: 
 
I- Para mostrar o nome de todos os municípios que produzem arroz,  na meso região 15 da região 

Norte, utilizamos a sentença SQL: 
SELECT  municipio.nome 
FROM    producao, 

             produto, 
               municipio, 

                           meso_regiao, 
                           regiao    

WHERE producao.cod_prod =  produto.cod_prod      
AND   produto.nome    =   'arroz' 
AND   producao.cod_mun  = municipio.cod_mun  
AND   municipio.codigo     = meso_regiao.codigo 
AND   meso_regiao.sigla    = regiao.sigla 

 
II - Para extrairmos do banco de dados a informação da quantidade total produzida de cada produto, 

mostrando o nome do produto e quantidade total produzida, utilizamos a sentença SQL: 
 

SELECT   produto.nome,  
                   sum(qtd)  

FROM      producao, 
                       produto 

WHERE    producao.cod_prod = produto.cod_prod     
   GROUP BY produto.cod_prod,produto.nome 

 
III- O padrão SQL-92 permite que na criação de uma tabela, as restrições de integridade sejam 

declaradas, portanto, para a criação da tabela producao e suas restrições de integridade 
referencial e de chave primária, utilizamos a sentença: 

CREATE TABLE producao (       Cod_mun            integer, 
                                                                  Cod_prod            integer, 
                                                                  Qtd                      integer, 
            PRIMARY KEY (Cod_mun, Cod_prod), 
            FOREIGN KEY (Cod_mun) references municipio, 
            FOREIGN KEY (Cod_prod) references produto) 
 
IV- Para a exclusão de todos os produtos que não são produzidos por nenhum município, utilizamos 

a seguinte sentença: 
DELETE  producao 

      WHERE  cod_produto not in (select cod_produto from produto) 
 
 
São corretas as afirmativas: 
 
A) II e III 
B) I e III 
C) I e II 
D) I e IV 


