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O Caderno de Questões contém 40 questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).
CONFIRA O GABARITO DO SEU CADERNO DE QUESTÕES COM O CARTÃO DE RESPOSTA
1. Ao receber o material, verifique no Cartão de Respostas seu nome, número de inscrição, data de nascimento, cargo e

Gabarito. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.

2. A prova objetiva terá duração de 4 horas, incluídos neste tempo o preenchimento do Cartão de Respostas.
3. Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas a opção que responde corretamente a cada uma delas. O
Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do Cartão de Respostas e
a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição de Cartão de Respostas, por
erro do candidato.
4. Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço
correspondente à letra a ser assinalada.
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas.
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, com falta de nitidez, com mais de uma opção assinalada e as
emendadas, rasuradas ou com marcação incorreta.
5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida solicite a presença do
coordenador local.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados do seu efetivo início,
sem levar o Caderno de Questões.
7. O candidato só poderá levar o próprio Caderno de Questões faltando uma hora para o término do horário da prova, conforme
Edital do Concurso.
8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no Caderno de Questões.
9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
11. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o Cartão de Respostas. Não esqueça o documento de identidade e seus demais
pertences.
12. O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será afixado no Posto de Atendimento e disponibilizado no site www.concursofec.uff.br,
na data estabelecida no Cronograma Previsto.

BOA PROVA

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.
EM DEFESA DA CLASSE MÉDIA
Existem centenas de teorias políticas escritas pelos mais
variados cientistas políticos que têm defendido a tomada do
poder por um grupo de pessoas inteligentes, éticas e
compromissadas com o bem comum.
A lista de teorias é longa, desde o filósofo Rei de Platão,
até os Socialistas Fabianos, os Sociais Democratas com sua
elite de tecnocratas, até os escritos de Gramsci e seus
intelectuais orgânicos e engajados. Serra, no seu primeiro
discurso de campanha em 2002, disse que havia escolhido as
100 melhores cabeças do país para montar um programa de
governo. Perdeu meu voto e de mais 2 milhões de eleitores da
classe média que também acham que sabem pensar.
No mundo moderno de hoje, felizmente ou infelizmente,
precisamos de muito mais do que uma elite de 100 ou 1.000
pessoas para mudar um país. Hoje, para um país dar certo, é
necessária a participação de milhões de cidadãos atuantes,
que se distinguem dos demais pela suas pequenas
lideranças, pelas suas pequenas iniciativas, nas suas
pequenas comunidades e pequenas empresas.
São normalmente aqueles que mostram o caminho não
pelas suas idéias, mas pelos seus exemplos. Exemplos de
sucesso, disciplina, persistência e determinação. São
aqueles que chamamos de classe média: os gerentes, os
supervisores, os administradores, os pequenos e médios
empresários, os juízes, os advogados, os médicos, os
funcionários públicos, os profissionais liberais e os
professores universitários, entre outros.
É a classe média que gera emprego, que cria valor, razão
pela qual é sempre mais tributada pela classe dominante.
Normalmente, a classe média representa 10% da população,
e, se incentivarmos cada membro da classe média a criar 10
empregos, teremos pela primeira vez no Brasil o pleno
emprego.
Poderia a classe média gerar empresas e nove por cada
membro? Na realidade é o que já fazem: a maioria das
pequenas e médias empresas são abertas por pessoas da
classe média, ou por ex-funcionários que aprenderam com
alguém da classe média. Em Bento Gonçalves, uma das
melhores cidades para se viver no Brasil, existe uma empresa
para cada 10 habitantes da cidade.
Se um incentivar cada empresa média a contratar 12
funcionários, em vez de 10, sabem o que iria acontecer? Os
salários não parariam de subir, porque não daria para
contratar 120% da população. Cada pequeno empresário
teria de tentar roubar o funcionário do outro, oferecendo um
salário maior. Que beleza! Porém, não são os intelectuais
nem os professores nas faculdades que ensinam os segredos
do sucesso na vida. Quem ensina é a classe média, aos seus
10 a 50 funcionários, muitos dos quais acabam montando
negócios concorrentes. Pobre não aprende de rico nem de
intelectual. Pobre emula a classe mais próxima, a classe
média, aquela que ainda lembra como era ser pobre, e
conseguiu sair dela criando valor.
Só que no Brasil ninguém defende a classe média, muito
menos seus valores e sua postura política. Os ricos são
naturalmente de direita, são conservadores, querem manter o
“status quo”. A classe média não é de direita nem de
esquerda. É de centro e liberal. São os profissionais liberais,
por excelência, que acreditam na autonomia, na
responsabilidade pessoal e social, na poupança para a
velhice, nos valores familiares, no imposto sobre herança.
Mas o liberalismo é a ideologia mais atacada no Brasil, pela
direita e pela esquerda. A direita vê na classe média uma
ameaça; a esquerda vê nela a burguesia a ser destruída.
Que eu saiba, nenhum jornal brasileiro defende a
ideologia da classe média, justamente seus leitores. Não há
um jornal liberal que defenda os valores típicos da classe
média. Por isso, a classe média está deixando de renovar
suas assinaturas de jornais e revistas, onde o editorial
normalmente defende os valores da direita, o resto do jornal
defende os valores da esquerda.
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A circulação de jornais e revistas tem caído quase 20%
nestes últimos anos, justamente porque a classe média
cansou de comprar jornais que não defendem os seus pontos
de vista, somente os daqueles que querem a sua destruição.
O primeiro jornal diário a ser criado por pessoas de classe
média, que defendam os valores da classe média, terá todos
os anúncios e circulação que desejar, sem precisar de
anúncios do governo, empréstimos do BNDES, nem viver na
corda bamba, fazendo editoriais para não criticar demais o
governo.
(KANITZ, Stephen. IN www.kanitz.com.br / ARTIGO INÉDITO,
acessado em 06 de agosto de 2007.)

1. Com relação ao binômio “teoria X prática”, o autor postula
que a teoria, utilizada para uma melhora no sistema de
desenvolvimento nacional:
A) mostra-se menos relevante que a prática, sobretudo se
levada a cabo pelos trabalhadores menos favorecidos;
B) possui grau de importância elevado, pois embasa
ideologicamente os atos de seus cidadãos;
C) assume grau de relevância, se colocada em prática por
pessoas socialmente atuantes;
D) incentiva a criação de práticas saudáveis, visto que gera
empregos;
E) ensina à classe média algumas formas de vida, como a
sobrevivência em um mundo competitivo.
2. No quarto parágrafo, o autor repete uma mesma
seqüência: “São normalmente aqueles que mostram o
caminho” e “São aqueles que chamamos de classe média”.
Tal repetição funciona textualmente como recurso:
A)
B)
C)
D)
E)

literário e descritivo;
narrativo e argumentativo;
vicioso e estilístico;
pejorativo e valorativo;
estilístico e enfático.

3. No primeiro parágrafo, o autor expõe uma TESE,
comumente defendida por cientistas políticos de renome.
Com relação a essa tese, o autor assume, no decorrer de seu
texto, posição:
A)
B)
C)
D)
E)

contrária;
similar;
coerente;
parcial;
imparcial.

4. No segmento “Poderia a classe média gerar empresas e
nove, por cada membro? Na realidade é o que já FAZEM”, a
flexão do verbo em destaque se justifica pela mesma regra
gramatical utilizada na alternativa:
A) O segmento social trabalhador luta por uma vida mais
digna.
B) A comunidade trabalhava: lutavam por um mundo melhor.
C) Vossa Senhoria é mal-educado.
D) A gente, por nosso trabalho, é elogiada o tempo todo.
E) Faz tempo que não falamos disso.
5. No fragmento “É a classe média que gera emprego, que
cria valor (1), razão pela qual é sempre mais tributada pela
classe dominante (2)”, os constituintes numerados denotam:
A)
B)
C)
D)
E)

proporcionalidade (1) e explicitação (2);
conformidade (1) e explicação (2);
causa (1) e conseqüência (2);
afirmação (1) e racionalidade (2);
concessão (1) e tempo (2).

6. O articulista, após esclarecer a importância da atuação da
classe média, chama a atenção para uma contradição que
reside no fato de a classe dominante, em relação à classe
média, não lhe aferir o devido prestígio. O trecho em que se
infere esse ponto de vista é:
A) “Por isso, a classe média está deixando de renovar suas
assinaturas de jornais e revistas”.
B) “São os profissionais liberais, por excelência, que
acreditam na autonomia”.
C) “A circulação de jornais e revistas tem caído quase 20%
nestes últimos anos”.
D) “Só que no Brasil ninguém defende a classe média,
principalmente seus valores”.
E) “Os ricos são naturalmente de direita, são conservadores,
querem manter o 'status quo'”.
7. No quarto parágrafo, o autor separa diversos
substantivos por vírgula, discriminando diversas profissões.
Esta seleção é utilizada para:
A) explicitar as principais categorias profissionais que
compõem o segmento social sob análise;
B) restringir o número de profissionais que atuam
verdadeiramente no segmento financeiro;
C) valorizar os profissionais liberais por excelência,
principalmente os professores;
D) divulgar aqueles que geram emprego de forma
desinteressada e são socialmente atuantes;
E) propagar as profissões com maiores chances de pleno
emprego no mercado financeiro atual.
8. No último parágrafo, o autor afirma que os jornais atuais
vivem “na corda bamba”. Pelo texto, podemos deduzir que
estes periódicos:
A) dependem de subsídios governamentais, nem sempre
garantidos;
B) escrevem editoriais a favor do governo, mesmo que não
concordem com ele;
C) concordam com os fundamentos liberais, embora
prefiram os de esquerda;
D) defendem a classe média, ainda que contra os seus
princípios;
E) destroem qualquer movimento liberal advindo da classe
média.
9. Os valores semânticos depreendidos dos termos em
destaque nas sentenças “PELAS suas pequenas lideranças”,
“mas PELOS seus exemplos” e “POR pessoas da classe
média” são, respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

explicação / meio / finalidade;
causa / meio / agente;
causa / modo / limite;
referência / meio / companhia;
instrumento / contraste / afirmação.

10. O termo “isso” no enunciado “Por isso, a classe média
está deixando de renovar suas assinaturas de jornais e
revistas” se refere, no texto, ao:
A) fato de o liberalismo ser a ideologia mais atacada no
Brasil;
B) profissionalismo dos integrantes de diversas profissões;
C) descontentamento dos leitores da classe média;
D) conservadorismo da classe mais favorecida
financeiramente;
E) liberalismo da classe média sem apoio dos setores
midiáticos.

11. Dos termos em destaque nos fragmentos abaixo, o que
se apresenta com valor aditivo é:
A) “PORÉM, não são os intelectuais nem os professores de
faculdade que ensinam”.
B) “Porém, não são os intelectuais NEM os professores de
faculdade que ensinam”.
C) “OU por ex-funcionários que aprenderam com alguém da
classe média”.
D) “Os salários não parariam de subir, PORQUE não daria
para contratar 20% da população”.
E) “aquela que ainda lembra COMO era ser pobre”.
12. Escreva (V) para asserção VERDADEIRA e (F) para
asserção FALSA, levando-se em conta a correspondência
entre as frases e a norma culta do idioma:
( ) Criar-se-á jornais para a classe média. / Jornais para a
classe média serão criados.
( ) Poderíamos aceitar as críticas alheias. / Críticas alheias
poderiam ser aceitas por nós.
( ) Eles assistiram a uma cerimônia na empresa. / Uma
cerimônia na empresa foi assistida por eles.
( ) Os jornais obedecem as normas de editoração atual. / Normas
de editoração atual são obedecidas pelos jornais.
A opção que corresponde à seqüência obtida, na ordem de
cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

(F) (F) (V) (F);
(V) (F) (V) (F);
(V) (F) (F) (V);
(F) (V) (F) (F);
(V) (V) (F) (V).

13. Das alterações feitas na redação do trecho “O primeiro
jornal diário a ser criado por pessoas de classe média, que
defendam os valores da classe média, terá todos os anúncios
e circulação que desejar, sem precisar de anúncios do
governo”, aquela que mantém o sentido original e está
gramaticalmente correta é:
A) Quer-se editar um jornal da classe média que defendam,
seus valores. Em decorrência, apresentará anúncios e
circulação a seu critério, sem necessitar de subsídios
advindos de propaganda governamental.
B) Caso um jornal da classe média seja criado por indivíduos
que pertençam a esse segmento, veiculará os anúncios e
terá a circulação que desejar, dispensando anúncios
governamentais.
C) Um jornal de classe média, cuja a ideologia seja a do
próprio segmento social, defenderá seus próprios
interesses e, além disso, terá liberdade na veiculação de
anúncios e em sua própria circulação, não carecendo
mais do governo.
D) O primeiro jornal diário a ser criado por pessoas da classe
média vai preconizar, certamente seus valores, com os
anúncios e a circulação que desejar, podendo dispensar
propaganda governamental.
E) À proporção que seja criado um jornal da classe média, os
valores a ela, pertinentes, serão veiculados de forma
adequada. Portanto, escolherá sem pressões seus
anúncios e sua circulação, não necessitando mais de
publicidade governamental.
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14. Em “é necessária a participação de milhões de cidadãos
atuantes”, respeitou-se a concordância solicitada pela norma
culta do idioma. O mesmo ocorre nas frases da opção:
A) É preciso paciência na leitura de artigos mais extensos /
As funcionárias chegaram ao emprego todas molhadas
pela chuva / Onde se encontra escondida a ideologia e os
valores desta classe?;
B) Há teorias que deixam a professora meia preocupada/
Ela é uma das classes que são atendidas pelo governo/
Ela é uma das classes que é atendida pelo governo.
C) A elite pode melhorar o país? Vão melhorar a economia
brasileira? / Não, hajam vistas as dificuldades
encontradas / Feito os orçamentos, todos se retiraram.
D) Haviam menos intelectuais engajados / Ultrapassadas as
dificuldades, a classe média já apresenta seu valor / Nem
um nem outro se manifestaram depois da leitura do
artigo.
E) É necessário tranqüilidade / Eram anúncios o mais
interessantes possível / Enviei-lhe em anexo os
documentos de nossa empresa.
15. Ao dizer que “Pobre emula a classe mais próxima”, o
autor está defendendo o ponto de vista de que pobre:
A)
B)
C)
D)
E)

imita a classe mais próxima;
discute com a classe mais próxima;
inveja a classe mais próxima;
compete com a classe mais próxima;
desdenha a classe mais próxima.

16. Das frases abaixo, a correta é:
A)
B)
C)
D)
E)

Os advogados mandaram ele entrar.
O fato dele executar a tarefa não é inusitado.
O juiz trouxe consigo os processos.
Vimo-te no consultório do médico.
Estivemos aonde os comerciantes se reúnem.

19. Os padrões de projeto são fundamentais para reuso de
projetos no desenvolvimento orientado a objetos, porém
existe uma restrição para sua utilização pelos projetistas.
Essa restrição é conhecida por:
A) alto risco para o projeto em função do tipo de padrão
necessário para implementação;
B) complexidade dos padrões, refletindo em necessidade
de programadores experientes;
C) necessidade de utilização por todos os projetos da
empresa, criando uma dependência tecnológica ao tipo
de padrão adotado;
D) desconhecimento dos componentes reutilizáveis para
utilização conjunta pelos projetistas externos
(contratados) no projeto;
E) lentidão excessiva no processo de desenvolvimento de
software.
20. Em relação ao projeto de interface, o princípio de projeto
em que a interface deve utilizar termos e conceitos que
tenham como base a experiência das pessoas que mais vão
utilizar o sistema é conhecido como:
A)
B)
C)
D)
E)

orientação do usuário;
mínimo de surpresa;
facilidade de recuperação;
familiaridade com o usuário;
diversidade de usuários.

21. Em relação ao modelo OSI da ISO, a rede wireless
permite uma vulnerabilidade em relação à segurança em uma
determinada camada desse modelo. Essa camada é
conhecida como:
A)
B)
C)
D)
E)

enlace de dados;
rede;
física;
transporte;
sessão.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
22. Analise as seguintes sentenças em relação ao PHP:
17. Analise as seguintes sentenças em relação aos
requisitos de software:
I-

Os requisitos funcionais são declarações de funções que
o sistema deve fornecer ou são descrições de como
alguns cálculos devem ser realizados.
II - Os requisitos não funcionais são os requisitos do produto,
que restringem o sistema a ser desenvolvido e incluem os
requisitos de domínio.
III - Os requisitos de usuário se destinam às pessoas
envolvidas no uso e na aquisição do sistema.
Em relação às sentenças acima, é correto afirmar que
apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

I é verdadeira;
II é verdadeira;
III é verdadeira;
I e III são verdadeiras;
I e II são verdadeiras.

18. Segundo o autor Sommerville, no tocante ao processo de
engenharia de requisitos, as principais técnicas utilizadas
para validação de requisitos são:
A)
B)
C)
D)
E)
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revisões de requisitos e a prototipação;
análise de viabilidade e a prototipação;
revisões de requisitos e análise de viabilidade;
etnografia e análise de viabilidade;
análise de cenários e brainstorming.

I-

O PHP é case sensitive, diferenciando maiúsculas de
minúsculas.
II - As variáveis no PHP são definidas por um símbolo dólar
($), seguido por uma seqüência de caracteres que pode
ser iniciada por qualquer letra do alfabeto ou com um
caracter underline ( _ ).
III - O PHP permite a possibilidade de utilizar uma operação
aritmética com valores integer e float, mas não permite
operações aritméticas com strings.
Em relação às sentenças acima, é correto afirmar que
apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

I é verdadeira;
II é verdadeira;
III é verdadeira;
I e III são verdadeiras;
I e II são verdadeiras.

23. Em relação ao ambiente AJAX, é um objetivo desse
ambiente de programação:
A) evitar que cada solicitação do servidor à página precise
ser completamente recarregada;
B) permitir acesso ao banco de dados sem utilizar XML;
C) não utilizar código fonte no lado do servidor, contudo
sendo imprescindível a utlização do Active X;
D) ser multiplataforma e não precisar utilizar scripts de
outras linguagens tais como JavaScript;
E) ser completo, não permitindo o uso de triggers para
implementar as regras de negócio.

24. Em relação à segurança do sistema operacional
Unix/Linux, NÃO é, normalmente, uma área de risco desse
sistema operacional:
A)
B)
C)
D)
E)

Daemons de redes configuradas erroneamente (falhos);
Senhas de usuário mal escolhidas;
Programas privilegiados falhos (set-uid/set-gid);
Aplicativos inseguros;
Código aberto sem revisão.

25. Em relação às pilhas, o empilhamento e o
desempilhamento de uma pilha são suas duas operações
básicas. Essas operações são conhecidas, respectivamente,
como:
A)
B)
C)
D)
E)

push e pull;
pop e pull;
pull e pop;
pull e push;
push e pop.

26. Analise as sentenças em relação à estrutura de dado
árvore:
I-

O grau de uma árvore é definido de acordo com o número
de subárvores daquele nó, e o número do grau mais
elevado de uma árvore é conhecido como altura ou
profundidade.
II - Os nós de uma árvore binária precisam ser
seqüencialmente numerados de maneira que o nó raiz
inicie com zero e, a partir dele, os nós sejam numerados
por níveis, de modo que os nós da direita sejam
numerados antes que os nós da esquerda.
III - As árvores binárias podem ter representação seqüencial
e a encadeada.
Em relação às sentenças acima, é correto afirmar que
apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

I é verdadeira;
II é verdadeira;
III é verdadeira;
I e II são verdadeiras;
I e III são verdadeiras.

27. A UML fornece múltiplas visões do sistema a ser
modelado por meio dos diagramas. Das opções seguintes, o
diagrama que é utilizado normalmente nas fases de
levantamento e análise de requisitos do sistema, embora
venha a ser consultado durante todo o processo de
modelagem, além de servir de base para outros diagramas, é
conhecido como diagrama de:
A)
B)
C)
D)
E)

atividades;
componentes;
casos de uso;
ERA;
seqüência.

28. Considere o seguinte comando na linguagem SQL:
Select nome
From jogadores
Where nome like '%e_'

29. Em relação ao projeto de banco de dados segundo o
método de Peter Chen (modelo E-R), das opções seguintes,
apresenta o resultado final do projeto lógico de banco de
dados:
A)
B)
C)
D)
E)

esquema do usuário ou esquema externo;
tabelas físicas ou esquema interno;
esquema da empresa ou esquema conceitual;
esquema interno ou tabelas lógicas;
modelo hierárquico ou esquema conceitual.

30. Em relação às vantagens da utilização do modelo E-R
(Peter Chen), NÃO é uma vantagem da sua utilização:
A) simplicidade e organização em função da divisão de
funcionalidade e trabalho na fase de projeto do banco de
dados;
B) facilidade para projeto devido à independência de
considerações sobre armazenamento e eficiência;
C) facilidade para alteração dos esquemas, visando à
mudança de sistemas de banco de dados;
D) facilidade de compreensão pelas pessoas na validação
do modelo;
E) facilidade de implementação, pois o modelo não
apresenta limitações relacionadas com a estrutura de
dados suportados pelo SGBD (Sistema Gerenciador de
Banco de Dados).
31. No diagrama E-R, para se identificarem inequivocamente
relacionamentos definidos entre ocorrências do mesmo tipo
de entidades, utiliza-se um recurso conhecido como:
A)
B)
C)
D)
E)

chave primária;
papel;
cardinalidade;
entidade fraca;
agregação.

32. A arquitetura global do RUP possui duas estruturas ou
dimensões. Uma representa o aspecto dinâmico e a outra o
aspecto estático do processo. São elas, respectivamente:
A) interações e fases;
B) ciclo de vida do processo no tempo e fluxos essenciais do
processo;
C) componentes de processo e requisitos;
D) requisitos e ciclo de vida do processo no tempo;
E) gerenciamento de mudanças e fases.
33. Em relação ao RUP, são elementos primários de
modelagem:
A)
B)
C)
D)
E)

trabalhadores (ou papéis), atividades, artefatos e fluxos;
templates, atividades, artefatos e fluxos;
atividades, diretrizes, templates e trabalhadores;
artefatos, trabalhadores, fluxos e diretrizes;
fluxos, templates, trabalhadores e artefatos.

34. Analise as seguintes sentenças em relação ao XML:
I-

Um documento XML é formado por um ou mais
elementos, podendo haver elemento sem conteúdo.
II - Assim como o HTML, no XML caso uma tag não seja
finalizada, ou algum atributo esteja escrito de forma
incorreta, o erro é ignorado e os seguintes são
processados.
III - No XML, tags podem ter atributos colocados dentro da tag
de início. O valor dos atributos deve ser especificado
entre aspas simples, aspas duplas ou entre asterísticos.

Sabendo que nome é o nome do jogador, das opções
seguintes aquela que apresenta o nome possível de ser
encontrado na base de dados jogadores utilizando o comando
descrito acima é:

Em relação às sentenças acima, é correto afirmar que
apenas:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Elton;
Benilton;
Andrea;
Filemon;
Caue.

I é verdadeira;
II é verdadeira;
III é verdadeira;
I e II são verdadeiras;
I e III são verdadeiras.
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35. Em relação aos diagramas de modelagem do
comportamento em UML, aquele que ilustra as interações
entre os objetos em um determinado período de tempo, sendo
seus objetos representados pelas suas linhas de vida e sua
interação mediante a troca de mensagem ao longo de um
determinado período de tempo, é o diagrama de:
A)
B)
C)
D)
E)

transição de estados;
colaboração;
seqüência;
atividades;
casos de uso.

36. Entre os protocolos abaixo, NÃO é um protocolo de nível
de aplicativo:
A)
B)
C)
D)
E)

SMTP;
ICMP;
FTP;
Telnet;
HTTP.

37. Na compilação de um programa em Java, o tipo de erro
encontrado quando existem nomes de variáveis, métodos e
classes inválidas, é conhecido como:
A)
B)
C)
D)
E)

casting;
semântico;
léxico;
sintático;
lógico.

38. Em relação aos meios físicos de armazenamento, aquele
que apresenta o meio com maior tempo de acesso na
recuperação de dados é:
A)
B)
C)
D)
E)

disco magnético;
memória flash;
disco ótico;
cache;
memória principal.

39. No tocante as junções em SQL, apresenta as três
condições de junção no SQL:
A)
B)
C)
D)
E)

using, from e on;
inner join, left outer join e right outer join;
from, as e in;
on, in e from;
natural, on e using.

40. No Delphi, o tipo de dados que pode conter não apenas
valores numéricos, caracter ou lógico, mas também
data/hora, objetos OLE, matrizes de tamanho/dimensão
variável ou que contenham elementos de tipos de dados
diferentes, é:
A)
B)
C)
D)
E)

06

string;
union;
currency;
variant;
generic.

