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10. O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido na duração
desta prova.
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leve-o.
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PORTUGUÊS
As questões 01, 02 e 03 referem-se ao texto abaixo.
A morte de Ayrton Senna num domingo triste de 10 anos atrás provocou uma das maiores catarses da história do Brasil. O
piloto sem limites, que era a alma vencedora de um país combalido, morreu de repente, na frente das pessoas que como sempre o
acompanhavam: ao vivo para o mundo todo. Vasculhe a memória, não há caso parecido. Nem mesmo o assassinato de John
Kennedy, que foi filmado, estava sendo presenciado por milhões de admiradores, pois ocorreu num corriqueiro deslocamento da
comitiva numa cidade texana.
Os fiscais do circuito de Ímola ainda retiravam o piloto do cockpit e o mito já estava nascendo.
É difícil mensurar o que o incidente daquele domingo, Dia do Trabalho, mudou na história de um povo, por quanto tempo
esses efeitos se prolongarão e a que destino conduzirão. Mas ninguém duvida que uma nova identidade nacional começou a
nascer naquele veículo destroçado.
O poder dos mitos e sua influência nos destinos da civilização é freqüentemente negligenciado. Mas ainda que racionalistas
cartesianos o menosprezem, a História está cheia de exemplos de cidadãos aparentemente comuns que, por uma ou muitas
razões, levam seus povos a novos e inesperados caminhos. A reportagem de capa desta edição esmiuça esse fenômeno e
apresenta predestinados que deixaram a condição humana, tornaram-se mitos e, assim como Ayrton Senna, catalisaram as
expectativas subconscientes de nações ou gerações. (...)
(HEIN, Ronny. Editorial da revista Os Caminhos da Terra, abr. 2004.)

01 - A intenção principal do texto é:
a) fazer uma retrospectiva da morte de Ayrton Senna e mostrar sua importância para o povo brasileiro.
*b) apresentar ao leitor uma reportagem de uma edição da revista que trata do surgimento e importância dos mitos, dentre
eles Ayrton Senna.
c) alertar o leitor para fatos históricos passados, como a morte de Ayrton Senna, que acabam facilmente caindo no
esquecimento.
d) mostrar ao leitor a diversidade de temas que a revista aborda na edição apresentada, que são de interesse nacional.
e) fazer uma avaliação do impacto que a morte de Ayrton Senna teve sobre o povo brasileiro, desde o ocorrido até os dias
atuais.
02 - Observe a grafia das palavras e assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)

Um acidente em Ímola, a dez anos atrás, provocou a morte de Ayrton Senna.
Para os brasileiros, não há caso parecido com o de Ayrton Senna. Mesmo daqui há muitos anos, o povo vai lembrar.
As aspirações há que queria se referir o editor do texto, será alvo de estudo de especialistas daqui há mais algum
tempo.
d) Uma batida há 300 Km/h contra um muro punha um ponto final na vida de um ídolo.
*e) Há muito, não se via uma manifestação como a que ocorreu na morte de Ayrton Senna.
03 - Mas ainda que racionalistas cartesianos o menosprezem, a História está cheia de exemplos de cidadãos
aparentemente comuns que, por uma ou muitas razões, levam seus povos a novos e inesperados caminhos.
A sentença acima foi reescrita, sem alteração das relações de sentido, em:
*a) Embora racionalistas cartesianos o menosprezem, a História está cheia de exemplos de cidadãos aparentemente
comuns que, por uma ou muitas razões, levam seus povos a novos e inesperados caminhos.
b) A História está cheia de exemplos de cidadãos aparentemente comuns que, por uma ou muitas razões, levam seus
povos a novos e inesperados caminhos, porque racionalistas cartesianos o menosprezam.
c) Como racionalistas cartesianos o menosprezam, a História está cheia de exemplos de cidadãos aparentemente comuns
que, por uma ou muitas razões, levam seus povos a novos e inesperados caminhos.
d) Como a História está cheia de exemplos de cidadãos aparentemente comuns que, por uma ou muitas razões, levam
seus povos a novos e inesperados caminhos, logo os racionalistas cartesianos o menosprezam.
e) Quanto mais os racionalistas cartesianos o menosprezam, tanto mais a História está cheia de exemplos de cidadãos
aparentemente comuns que, por uma ou muitas razões, levam seus povos a novos e inesperados caminhos.

As questões 04 e 05 referem-se ao texto abaixo.
Um dos maiores escritores de ficção científica de todos os tempos, o russo Isaac Asimov dizia que toda tecnologia
avançada é indistinguível da magia. A maioria dos laboratórios de pesquisa de universidades e empresas trabalha hoje em
projetos que parecem faz-de-conta. Ali são criadas minúsculas câmeras que viajam pela corrente sangüínea para enxergar as
entranhas do corpo humano com precisão nunca antes vista. No tratamento de doenças com efeitos colaterais agressivos, elas
carregariam remédios ou genes inteiros para medicar e estimular as células doentes, sem comprometer as sadias. Emergente e
promissora, a nanotecnologia representa o universo dos objetos quase invisíveis, milhares de vezes menores do que um fio de
cabelo, centenas de vezes mais resistentes do que o aço e capazes de produzir robôs ainda mais inteligentes. Derivada do grego
nano, que significa anão, a nanotecnologia é um ramo do conhecimento que trabalha com dimensões atômicas, cujos reflexos
alcançaram quase todos os campos da ciência e prometem movimentar quantias astronômicas. Estima-se que até 2015 os
investimentos mundiais serão de US$ 1 trilhão. (...)
(Alex Soletto e Darlene Menconi. ISTOÉ 1797, mar. 2004.)
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*04 - Segundo o texto, é correto afirmar:
a)
b)
c)
d)
e)

Um dos problemas da nanotecnologia é a intensificação dos problemas de saúde pelo fato de estimularem as células
doentes.
A nanotecnologia, como mostra a origem do nome, é responsável pelo desenvolvimento de objetos minúsculos para
tratamento de saúde.
Apesar do avanço recente, a nanotecnologia teve sua origem na Grécia antiga como ramo do conhecimento que
desenvolvia objetos explosivos.
Com a nanotecnologia, a invisibilidade está mais próxima de ser alcançada.
A nanotecnologia é promissora e exigirá investimentos exíguos.

* Questão anulada, pontuada a todos os candidatos.
05 - Nas primeiras frases do texto, os autores sugerem que:
*a)
b)
c)
d)
e)

A nanotecnologia se aproxima da magia e da ficção científica pela natureza dos objetos que desenvolve.
A ficção científica, com os objetos incríveis que cria, tem efeitos sobre a criação tecnológica.
A nanotecnologia tem sua origem na ficção científica, precisamente na obra de Isaac Asimov.
Deve-se diferenciar magia de tecnologia avançada, pois esta é um produto científico e não ficcional.
A nanotecnologia trabalha com objetos inteligentes, o que a aproxima da genialidade da ficção científica.

MATEMÁTICA
06 - Considere as seguintes informações sobre o número de candidatos em um concurso aos cargos A e B, sabendo que
ninguém podia se candidatar simultaneamente aos dois cargos: 75% do total de candidatos escolheram o cargo A;
60% do total de candidatos eram homens; 30% dos candidatos ao cargo B eram homens; 2.100 mulheres se
candidataram ao cargo B. Assim, o número de homens que se candidataram ao cargo A foi de:
a)
*b)
c)
d)
e)

7.200
6.300
5.040
2.300
900

07 - Considere as afirmativas seguintes, relacionadas à sentença "se há vida, então há água".
I. "Se há água, então há vida" é uma sentença logicamente equivalente à sentença dada.
II. "Se não há água, então não há vida" é uma sentença logicamente equivalente à sentença dada.
III. "Há vida e não há água" é negação lógica da sentença dada.
Assinale a alternativa correta.
a)
*b)
c)
d)
e)

Somente a afirmativa II é verdadeira.
Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

08 - Seja m o número de vezes que os dois ponteiros de um relógio sobrepõem-se no intervalo de tempo de 0 h 01 min
até 12 h 00 min, e seja α o tempo (constante) que decorre de uma dessas sobreposições até a sobreposição seguinte.
Nesse caso:
a)

m = 10 e α = 60 +

*b) m = 11 e α = 60 +
c)

m = 11 e α = 60 +

d)

m = 12 e α = 60 +

e)

m = 12 e α = 60 +

60
10
60
11
60
12
60
11
60
12

min
min
min
min
min

09 - Se 5 máquinas funcionando 16 horas por dia levam 3 dias para produzir 360 peças, então 4 máquinas iguais às
primeiras devem funcionar quantas horas por dia para produzir 432 peças em 4 dias?
*a)
b)
c)
d)
e)

18
19
20
21
22
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10 - Seja Ma a média aritmética de três números (x, y e z), e seja Mp a média aritmética ponderada desses números
relativa aos pesos 2, 3 e 5, respectivamente. Considere as afirmativas abaixo relativas às médias Ma e Mp .
I.

Se x = y = z, então Ma = Mp .

II. Se x = 1, y = 2 e z = 3, então Ma > Mp .
III. Se z = x + y, então Ma > Mp .
IV. Se Ma = Mp , então 5z = 4x + y.
Assinale a alternativa correta:

a)
b)
*c)
d)
e)

Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.

INGLÊS
Food Preserving Processes
There are different ways of preserving food. The first way that our ancestors found out about, long ago, was to cook the
food. The cooking killed off the microbes that were already in it. Then, our ancestors found out about drying food. Dried food kept
for a long time because microbes need water to grow. Later on, cold was found out to be a very useful way of keeping food fresh.
Nowadays, different processes of preservation include canning, pickling in vinegar or brine (salt water), cooling, freezing. These
processes have made it possible to keep food fresh for weeks, months, and even years.
11 - According to the text:

a)
b)
c)
*d)
e)

The need to preserve food is recent.
Our ancestors did not know how to preserve food.
Cooking is not a food preserving process.
Food can be pickled in vinegar or in salt water.
Microbes are present in dried food.

12 - According to the text:

a)
*b)
c)
d)
e)

Nowadays many people like pickled food.
Freezing food is one way of keeping food fresh for years.
Our ancestors did not like frozen food.
Drying is not used for preserving food nowadays.
Cooking was the second way our ancestors found out to preserve food.

13 - Which of the following lists of food preserving processes are mentioned in the text?
I.
II.
III.
IV.

Freezing, canning, cooling, and pasteurizing.
Cooking, pickling, drying, and cooling.
Canning, smoking, freezing, and drying.
Drying, canning, freezing, and pickling.

a)
b)
c)
d)
*e)

Only the processes in I and II are mentioned in the text.
Only the processes in II and III are mentioned in the text.
Only the processes in III and IV are mentioned in the text.
Only the processes in I and III are mentioned in the text.
Only the processes in II and IV are mentioned in the text.

14 - What information is in the text?

a)
*b)
c)
d)
e)

Louis Pasteur found out that heating killed off microbes.
Freezing keeps food from going bad.
Fruits and vegetables are cooled at different temperatures.
There are many kinds of foods that need to be kept in a refrigerator.
Antioxidants are used for food preserving.

15 - In the sentence: "The cooking killed off the microbes that were already in it", the underlined pronoun refers to:

a)
b)
*c)
d)
e)

way
ancestors
food
cooking
microbes
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ESPECÍFICA
16 - Analise as afirmativas abaixo, no tocante à estrutura de armazenamento dos dados nos componentes de um banco
de dados ADABAS:
I. Os dados dos aplicativos são armazenados, de forma comprimida, no arquivo DATA STORAGE.
II. Os dados estão organizados em forma de registros, identificados por um número, dentro do arquivo DATA STORAGE.
III. O arquivo ASSOCIATOR contém informações de índices que apontam para dados contidos no arquivo DATA
STORAGE.
IV. No arquivo ASSOCIATOR são armazenadas informações de controle sobre a estrutura e conteúdo da base de
dados.
Assinale a alternativa correta.

a)
b)
c)
*d)
e)

Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
Todas as afirmativas são verdadeiras.
Nenhuma das afirmativas é verdadeira.

17 - Numere os itens da coluna da direita com base nas informações da coluna da esquerda.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

System Management Facility (SMF)
Resource Measurement Facility (RMF)
Virtual Lookaside Facility (VLF)
Virtual Input/Output (VIO)
Real Storage Manager (RSM)
Workload Manager (WLM)
Library Lookaside (LLA)

( ) Componente do OS/390 responsável pela alocação e distribuição
dos frames de Memória Central.
( ) Conjunto de programas, distribuídos junto com o sistema
operacional OS/390, cuja finalidade é fornecer relatórios que
mostram o uso e a distribuição de recursos do sistema.
( ) Componente do OS/390 responsável por otimizar o uso dos recursos
do sistema bem como distribuir esses recursos entre os diversos
usuários (Address Spaces) do sistema, de acordo com as
recomendações
especificadas
na
Sys1.Parmlib
(IEAICSXX,
IEAIPSXX, IEAOPTXX).
( ) Componente do OS/390 responsável pela gravação de registros que
contabilizam o uso dos vários recursos do Sistema, tais como: CPU,
memória, operações de I/O, número de linhas de impressão.
( ) Componente do OS/390 responsável por alocar na memória virtual
uma janela com um número de páginas suficiente para conter o
número de registros que caberia numa trilha de disco. À medida que
essa janela vai sendo preenchida, esse componente grava as
páginas na memória auxiliar.
( ) Componente do OS/390 responsável por manter no seu Addess
Space cópia das informações de diretório das bibliotecas que o
sistema operacional usa para carregar os programas (load modules)
para a memória virtual.
( ) Componente do OS/390 que cria e gerencia um Data Space onde
armazena os dados mais freqüentemente usados pelos seus
aplicativos clientes. Cada cliente é responsável por emitir instruções
para esse componente, informando quando deve armazenar um
novo dado e quando quer recuperar um dado já armazenado.

Assinale a seqüência correta, de cima para baixo.

*a)
b)
c)
d)
e)

5, 2, 6, 1, 4, 7, 3
5, 2, 1, 6, 3, 7, 4
4, 5, 7, 2, 3, 1, 6
3, 5, 7, 1, 2, 6, 4
4, 5, 7, 3, 6, 2, 1
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18 - O relatório "DASD ACTIVITY REPORT" (no ambiente IBM OS/390) mostra informações a respeito das operações de I/O
nos subsistemas de discos magnéticos da instalação. O fragmento de "DASD ACTIVITY REPORT ABAIXO", mostra a
situação de três volumes de disco:
STOR01
DB0001
LNK001

-

Volume destinado à alocação de arquivos temporários de work
Volume contendo arquivos de banco de dados com registros de alta blocagem
Volume contendo biblioteca de programas autorizados que não está na LINKLIST

DEV
NUM

DEVICE
TYPE

VOLUME
SERIAL

0180
0181
0182

33903
33903
33903

STOR01
DB0001
LNK001

DEVICE
ACTIVITY
RATE

AVG
RESP
TIME

AVG
IOSQ
TIME

AVG
PEND
TIME

AVG
DISC
TIME

AVG
CONN
TIME

%
DEV
UTIL.

AVG
NUMBER
ALLOC

198.5
65.7
45.0

30
8
20

25
0
0

0.1
0.1
0.1

3.5
3.5
9.9

1.4
4.5
10.0

100
50
90

300
1
120

A gerência de informática definiu que é aceitável um tempo de resposta de I/O (coluna AVG RESP TIME) de até 6
milisegundos. Sobre as informações apresentadas, considere as afirmativas abaixo:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Os volumes "STOR01 E LNK001" têm muitos arquivos alocados "coluna AGV NUMBER ALLOC", razão pela qual
o tempo de resposta de I/O está acima do aceitável.
O tempo de resposta de I/O do volume DB0001 está acima do aceitável, entretanto a única maneira de diminuir o
tempo de resposta é diminuir o tamanho do registro físico, diminuindo assim o "AVG DISC TIME".
O tempo de resposta de I/O do volume DB0001 está acima do aceitável, entretanto a única maneira de diminuir o
tempo de resposta é diminuir o tamanho do registro físico, diminuindo assim o "AVG CONN TIME".
O volume "STOR01" tem 2 ou mais arquivos com muitas operações I/O, razão pela qual o "AVG IOSQ TIME" está
alto. Portanto será necessário mover boa parte dos arquivos de alta utilização para outros volumes, baixando
assim o "AVG IOSQ TIME" desse volume.
O volume "LNK001" tem 2 ou mais arquivos com muitas operações I/O, razão pela qual o "AVG DISC TIME" está
alto. Portanto será necessário mover boa parte dos arquivos de alta utilização para outros volumes, baixando
assim o "AVG DISC TIME" desse volume.
É necessário colocar a biblioteca de programas do volume LNK001 na LINKLIST para que o tempo de pesquisa
do diretório, na carga de programas, seja eliminado, melhorando assim o tempo de resposta das operações de
I/O no volume.

Assinale a alternativa correta.

a)
b)
*c)
d)
e)

Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas III, IV e V são verdadeiras.
Somente as afirmativas III, IV e VI são verdadeiras.
Somente as afirmativas I, IV e VI são verdadeiras.
Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.

19 - Uma empresa tem um computador IBM com 4 processadores e 1GB de Memória Central (ambiente IBM OS/390). Para
economizar no pagamento de aluguel de software, um dos processadores está desativado, estando portanto o
sistema a trabalhar apenas com 75% da sua capacidade máxima. As ferramentas que medem e reportam a utilização
de recursos do Sistema da instalação, indicam que:
•A utilização de CPU, nas horas de pico, está próxima a 85%.
•Os aplicativos mais importantes da instalação estão com tempo de resposta abaixo dos valores máximos
estabelecidos pela empresa.
•A paginação do sistema está baixa (praticamente zero).
•O UIC (unreferenced interval counter - tempo que uma página fica na memória real sem ser referenciada) está o
mais alto possível: 255.
A empresa tem um crescimento vegetativo na necessidade de processamento (CPU) de 1% ao mês (12% ao ano). Um
novo aplicativo deve entrar em processamento dentro de 15 dias. Os testes desse aplicativo levam a uma
expectativa de aumento de 5% na utilização de CPU. Dentro de 1 mês, a empresa deverá colocar um outro aplicativo
cuja expectativa de uso de CPU é de 8%.
Com base nas informações acima, considere as seguintes afirmativas:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

A empresa deve comprar mais memória, aumentando assim a memória central para 2 GB, pois o UIC está muito
alto.
Dentro de 2 meses a empresa terá sua capacidade de processadores ativados esgotada - utilização de CPU em
100%.
Será necessário ativar imediatamente o quarto processador, pois para que o tempo de resposta seja bom a
utilização da CPU tem que estar obrigatoriamente abaixo de 85%.
A partir do terceiro mês, será absolutamente necessário trocar o equipamento por outro com maior capacidade
de processamento.
A partir do terceiro mês pode ser que ocorram tempos de espera por CPU. Caso essa espera afete o tempo de
resposta dos aplicativos mais importantes será necessário ativar o quarto processador.
Se o quarto processador for ativado, e nenhum outro aplicativo, além dos dois acima citados, entrar em
execução, a empresa não precisará aumentar a capacidade de processamento nos próximos 2 anos.

Assinale a alternativa correta.

a)
b)
c)
*d)
e)

Somente as afirmativas I, III e VI são verdadeiras.
Somente as afirmativas II, III e VI são verdadeiras.
Somente as afirmativas I, IV e V são verdadeiras.
Somente as afirmativas II, V e VI são verdadeiras.
Somente as afirmativas III, IV e V são verdadeiras.
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20 - A arquitetura do Sistema IBM S/390 permite a implementação de memória virtual, multiprogramação e
multiprocessamento.
I.

Quando ocorre uma interrupção, a CURRENT PSW é armazenada (salva) na OLD PSW, e a NEW PSW é carregada
na CURRENT PSW.
II. O mecanismo que permite a multiprogramação é o DAT (Dynamic Address Translation).
III. Para que haja a capacidade de multiprocessamento é necessário que o computador tenha mais de 1 processador.
IV. O OS/390 implementa multiprogramação usando o mecanismo de interrupção existente no sistema IBM S/390.
V. O OS/390 implementa memória virtual mantendo, na memória real, tabelas de segmentos e tabelas de páginas
que são consultadas pelo DAT (Dynamic Address Translation) para traduzir endereço virtual para endereço real.
Assinale a alternativa correta.

*a)
b)
c)
d)
e)

Somente a afirmativa II é falsa.
Somente as afirmativas III, IV e V são verdadeiras.
Somente as afirmativas II, IV e V são verdadeiras.
Somente as afirmativas I, II e V são verdadeiras.
Somente a afirmativa III é falsa.

21 - Numere a coluna da direita com base na informação da esquerda, relativas à arquitetura do Sistema IBM S/390:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sistema operacional emite a instrução Start Subchannel (SSCH).
Channel Subsystem avisa o Processador que acabou uma
operação de I/O.
Ao processar uma instrução, a CPU precisa de um operando que
não está na memória real.
Programa emite a instrução SVC.
O Time Of Day (TOD) clock atinge um valor igual ao Clock
Comparator.
Ocorreu um erro de Hardware detectado pelo microcódigo.

(
(
(
(

)
)
)
)

( )
( )

Interrupção de Externa
Interrupção de I/O
Interrupção de SVC
Processador avisa o Channel
Subsystem para Iniciar uma operação
de I/O
Interrupção de Machine Check
Interrupção de programa

Assinale a seqüência correta, de cima para baixo.

a)
b)
c)
d)
*e)

1, 5, 2, 4, 3, 6
2, 5, 1, 3, 6, 4
4, 5, 2, 3, 1, 6
3, 5, 1, 2, 6, 4
5, 2, 4, 1, 6, 3

22 - Com relação à arquitetura do Sistema IBM S/390, avalie as afirmativas a seguir. (Ao avaliá-las, considere que todas as
instruções mencionadas permitem operandos que sejam números fracionários.)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Existem instruções cujos operandos estão em formato Binário, no qual os operandos são números compostos
de um valor inteiro e um sinal.
Existem instruções cujos operandos estão em formato Binário, no qual os operandos são números compostos
de um valor inteiro, um valor fracionário e um sinal.
Existem instruções cujos operandos estão em formato Decimal, no qual os operandos são números compostos
de um valor inteiro, um valor fracionário e um sinal.
Existem instruções cujos operandos estão em formato Decimal, no qual os operandos são números compostos
de um valor inteiro e um sinal.
Existem instruções que somente o Sistema Operacional ou um programa em estado de Supervisor podem emitir.
Existem instruções cujos operandos estão em formato denominado de "Ponto Flutuante", no qual o operando é
um número composto de um expoente, uma fração própria (menor que 1) e um sinal (+ ou -).

Assinale a alternativa correta.

a)
*b)
c)
d)
e)

Somente a afirmativa V é falsa.
Somente as afirmativas I, IV, V e VI são verdadeiras.
Somente as afirmativas IV, V e VI são verdadeiras.
Somente as afirmativas II e V são falsas.
Somente as afirmativas II, IV e VI são verdadeiras.

23 - Durante uma crise de performance do sistema, o responsável pelo mesmo necessita acessar remotamente dados
disponíveis na console mestre. Escolha entre as alternativas abaixo a que contém recursos do software CA-ROSCOE
que melhor atenderiam às necessidades descritas.

a)
b)
*c)
d)
e)

Comandos ATTACH DSN e ATTACH JOB.
Recursos de ETSO.
Monitores CONSOLE e DISPLAY.
Monitor JCK.
Comandos SET MODE e ATTACH LIB.
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24 - O CA/SPOOL tem rotinas que executam determinadas funções. Quanto ao assunto, numere a coluna da direita com
base na informação da coluna da esquerda.
1.
2.
3.
4.
5.

ESFUSS
ESFU009
ESFU006
ESFUSO
ESFSSSM

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Subsystem Support Module
SYSOUT Limit Exit Routine
Interface Exit Routine
TCP/IP LPR
Print line exit Routine

Assinale a seqüência correta, de cima para baixo.

a)
b)
c)
*d)
e)

3, 4, 1, 2, 5
5, 3, 2, 4, 1
3, 4, 1, 5, 2
5, 4, 1, 2, 3
5, 3, 1, 2, 4

25 - O CA/SPOOL permite que façamos alterações em seus parâmetros de configuração. Para efetivar essas alterações, é
necessária uma ação correspondente. No quadro abaixo, temos a alteração feita no CA/SPOOL descrita na coluna da
direita, e as possíveis ações a serem tomadas descritas na coluna da esquerda. Uma determinada ação pode
corresponder a mais de uma alteração. Assim, numere corretamente a coluna da direita com base na informação da
coluna da esquerda.
1.
2.
3.
4.
5.

WARM START
REINIT
IPL
COLD START
RESET DO NODE

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Alterado o endereço IP de uma impressora
Alterada a Exit ESFU006
Alterado o volume de CHECK-POINT
Alterada a EXIT ESFUSS
Alterado o nome da EXIT ESFUSS

Assinale a seqüência correta, de cima para baixo.

a)
b)
*c)
d)
e)

5, 4, 2, 3, 1
1, 3, 5, 4, 2
2, 1, 4, 3, 1
4, 2, 5, 1, 3
2, 1, 3, 1, 3

26 - Uma impressora remota em rede SNA recebe um relatório do CA/SPOOL. A impressora imprime o relatório com as
colunas e/ou linhas fora de alinhamento. Qual a causa mais provável?

a)
*b)
c)
d)
e)

Logmode do VTAM incompatível.
Parâmetros da Exit ESFU006 incorretos.
A impressora não foi definida para o CA/SPOOL.
Parâmetros da Exit ESFU009 incorretos.
Endereço de IP errado.

27 - Abaixo, tem-se os parâmetros que definem uma impressora para o CA/SPOOL:

DEFNODE IMPR3,MODELO2,VFC1,SNABSIZE=1024,CHAIN=NO,ACQUIRE=WORK,
CLASS=1,PURGE=NO,RELEASE=NOWORK,SEP=0,SETUP=NO,INITFF=NO,
RSQUERY=NO,LOGMODE=BLK3790,MPP1CR=NEW,MPP1NL=NEW,
USEREXIT=FILE
NODE
SEDE14,IMPR3,GROUP=22011,USERPARM=LISTA2
Assinale a alternativa INCORRETA.

a)
b)
c)
*d)
e)

A impressora é SNA.
O relatório será retido pelo tempo especificado em FILELIM.
Não será enviado um FORM FEED no início da impressão.
O nome da impressora é IMPR3.
Será usada a Print Line Exit.

28- Quando o CA/TLMS é inicializado, são lidos alguns membros da CAI.PPOTION. Esses membros contêm opções da
instalação. Abaixo, na coluna da esquerda estão descritos os nomes desses membros, e na coluna da direita estão
descritas as funções desses membros. Numere a coluna da direita com base na informação da coluna da esquerda.
1.
2.
3.
4.
5.

TLTOPTS
CTOSCR00
CTONSM00
TLMSIPO
CTOEDM00

(
(
(
(
(

) usado para prover opções de processamento
) usado para suprir opções de segurança aplicadas ao processamento online e batch
) usado para especificar parâmetros para o External Data Manager
) usado para especificar "volume pools" para montagens não específicas
) usado para especificar "volume pools" para volumes scratch

Assinale a seqüência correta, de cima para baixo.

*a)
b)
c)
d)
e)

4, 1, 5, 3, 2
1, 2, 5, 3, 4
1, 2, 5, 4, 3
2, 1, 4, 5, 3
1, 4, 3, 5, 2
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29 - Considere as definições de alguns parâmetros passados para o CA/TLMS durante o processo de inicialização.

•DEF=$DEFAULT$,DAYS=n
oAllows a default keep date to be assigned to data sets not defined on RMF
•KDATE=DEF
or
KDATE=JCL
or
KDATE=MAX
oThis option specify to CA/TLMS, if the user specifies EXPDT/RETPD in the JCL, what keep date to
use:
DEF JCL will not be considered. CA/TLMS will use the definition in the RMF
JCL EXPDT/RETPD will be used if coded in the JCL. CA/TLMS will not use de definition
in the RMF
MAX The larger of EXPDT/RETPD in JCL or the definition in the RMF will be used as keep
Date
•UNCATLG=NO
or
UNCATLG=YES
oThis option specify how the data sets in a volume will be uncataloged when the volume reaches
SCRATCH status
NO Do not uncatalog the data sets of a volume that reaches SCRATCH status
YES Automatically uncatalog the data sets when a volume reaches SCRATCH status
Dados os parâmetros abaixo:

DEF=$DEFAULT$,DAYS=2
KDATE=MAX
UNCATLG=YES
Dado o cartão DD abaixo:

//DDUM

DD DSN=MYFILE.TAPE,DISP=(NEW,KEEP),UNIT=TAPE,RETPD=1

E considerando que o arquivo MYFILE não foi definido no RMF, é correto afirmar:

a)
b)
c)
*d)
e)

Após 1 dia, o volume contendo o arquivo MYFILE estará disponível como SCRATCH VOLUME e o arquivo será deletado.
Após 2 dias,o volume contendo o arquivo MYFILE estará disponível como SCRATCH VOLUME e o arquivo será deletado.
Após 3 dias, o volume contendo o arquivo MYFILE será descatalogado e o arquivo será deletado.
Após 2 dias, o volume contendo o arquivo MYFILE estará disponível como SCRATCH VOLUME e o arquivo será descatalogado.
Após 1 dia, o volume contendo o arquivo MYFILE estará disponível como SCRATCH VOLUME e o arquivo será catalogado.

30 - Analise as informações contidas no quadro abaixo, a respeito dos componentes do software CICS, e numere a
coluna da direita com base nas informações da coluna da esquerda.
1.
2.
3.
4.

EMPORARY STORAGE
DSA
SIT
TCT

( )
( )
( )
( )

Tabela que contém a descrição dos terminais e impressoras.
Tabela que contém os parâmetros de inicialização de uma task CICS.
Área de memória compartilhada por todos os programas que executam sob
uma task CICS.
Arquivo ou área de memória utilizada para o armazenamento de informações
do sistema e dos aplicativos.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta da coluna da direita, de cima para baixo.

*a)
b)
c)
d)
e)

4, 3, 2, 1
3, 2, 4, 1
4, 2, 3, 1
3, 1, 2, 4
2, 4, 1, 3

31 - Analise as afirmativas abaixo no tocante às transações CICS.
I.
II.
III.
IV.

As transações CICS podem ser conversacionais ou pseudoconversacionais.
Todas as transações aplicativas são pseudoconversacionais.
Todas as transações proprietárias do software são conversacionais.
Todas as transações que executam em terminais são pseudoconversacionais.

Assinale a alternativa correta.

a)
b)
c)
d)
*e)

Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
Somente a afirmativa I é verdadeira.
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32 - Numere a coluna da direita com base na informação da coluna da esquerda, relativas a conceitos de JCL.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

O STEP deve executar mesmo que algum STEP anterior ABENDe.
O STEP deve executar apenas se algum STEP anterior ABENDar.
O JOB deverá ser verificado, mas não deve ser executado, indo direto para a
fila de OUTPUT.
Quero acessar o quinto arquivo de uma fita Standard Label.
Quero acessar o segundo arquivo de uma fita Standard Label.
Quero que o sistema operacional tome as providências definidas pela
instalação, caso o relatório ultrapasse o número de linhas indicado.

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

OUTLIM=30000
COND=EVEN
TYPRUN=SCAN
COND=ONLY
LABEL=(5,SL)
LABEL=(5,BLP)

Assinale a seqüência correta, de cima para baixo.

a)
b)
*c)
d)
e)

6, 1, 3, 2, 5, 4
6, 2, 3, 1, 4, 5
6, 1, 3, 2, 4, 5
3, 2, 6, 1, 5, 4
3, 1, 2, 6, 4, 5

33 - Para que um sistema IBM S/390 possa processar os aplicativos de uma instalação, gerar backups em fita magnética
dos dados mais importantes gravados em disco e emitir relatórios, esse sistema precisa ter:

a)
b)
*c)
d)
e)

Processador, subsistema de discos e subsistema de fitas magnéticas
Processador, subsistema de discos e impressoras
Processador, subsistema de discos, subsistema de fitas magnéticas e impressoras
Processador, subsistema de fitas magnéticas e impressoras
Processador e subsistema de discos

34 - A arquitetura Z é oriunda de melhorias e expansões da arquitetura S/390, que por sua vez é uma evolução da
arquitetura XA, que que por sua vez é uma extensão de melhorias feitas na arquitetura /370, que finalmente é uma
extensão da arquitetura /360. Cada uma dessas arquiteturas suporta e engloba tudo da arquitetura anterior,
mantendo assim a compatibilidade com o passado. As arquiteturas em uso atualmente são a "Z" (mais recente) e a
S/390. Com base no que foi dito acima, considere as seguintes afirmativas:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

24

A arquitetura /360 permitia endereçamento de até 16 MB (2 bytes), usando apenas memória real.
31
A arquitetura /370 permitia o endereçamento de até 2 GB (2 bytes).
A arquitetura /370 permitia o uso de memória virtual.
31
A arquitetura XA permitia o endereçamento de até 2 GB (2 bytes).
32
A arquitetura S/390 permite o endereçamento de até 4 GB (2 bytes).
A arquitetura S/390 permite o uso de Data Spaces e Memória Expandida.
64
A arquitetura Z permite o endereçamento de até 2 bytes.

Assinale a alternativa correta.

a)
*b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas I e II são falsas.
Somente as afirmativas II e V são falsas.
Somente as afirmativas II e VI são falsas.
Somente as afirmativas IV e V são falsas.
Somente as afirmativas V e VII são falsas.

35 - A arquitetura de I/O do sistema S/390 suporta canais ESCON e Canais PARALELOS.

* Canais PARALELOS conectam-se às controladoras usando __________. Cada cabo contém __________. As informações
trocadas entre a controladora e o canal fluem em bytes cujos bits são enviados _________.
* Canais ESCON conectam-se às controladoras usando __________. Cada cabo contém __________. As informações trocadas
entre a controladora e o canal fluem em bytes cujos bits são enviados _________.
Preencha as lacunas dos parágrafos acima, de acordo com a seqüência de opções abaixo:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

fios de cobre
um par de cabos denominados "BUS" e "TAG"
fibras óticas
cabos de fibra ótica
serialmente
em paralelo, cada bit por 1 destes elementos

Assinale a alternativa correta.

*a)
b)
c)
d)
e)

A seqüência correta é II, I, VI, IV, III e V.
A seqüência correta é IV, III, V, II, I e VI.
A seqüência correta é II, III, VI, IV, I e V.
A seqüência correta é IV, I, V, II, III e VI.
A seqüência correta é IV, I, VI, II, III e V.
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36 - Suponha o seguinte fragmento da IEAICS00 da instalação onde você trabalhe (Sistema operacional IBM OS/390).

SUBSYS=JES2,PGN=2
TRXNAME=SGC(1),PGN=21,OPGN=(25,27)
TRXCLASS=B,PGN=21,RPGN=211
TRXCLASS=C,PGN=22,RPGN=211
SUBSYS=STC,PGN=3
TRXNAME=VTAM,PGN=31
TRXNAME=STCHOT,PGN=31,RPGN=311

/* JOBS COM NOME COMEÇANDO COM SGC */

Avalie as afirmativas abaixo.
Se submetermos o JOB " //SGJOB1 JOB XXX,YYY,CLASS=A", ele irá executar no PERFORMANCE GROUP 2.
Se submetermos o JOB " //JOB2 JOB XXX,YYY,CLASS=B,PERFORM=25", ele irá executar no PERFORMANCE GROUP 22.
Se submetermos o JOB " //JOB3 JOB XXX,YYY,CLASS=C", ele irá executar no PERFORMANCE GROUP 22.
JOBs submetidos com classes B ou C serão reportados no PERFORMANCE GROUP 211.
Se submetermos o JOB " //SGCJOB1 JOB XXX,YYY,CLASS=H,PERFORM=25", ele irá executar no PERFORMANCE
GROUP 25.
VI. A STARTED TASK " VTAM " irá executar no PERFORMANCE GROUP 3.
VII. A STARTED TASK " STCHOT " irá executar no PERFORMANCE GROUP 31.

I.
II.
III.
IV.
V.

Assinale a alternativa correta.

a)
b)
*c)
d)
e)

Somente as afirmativas I e VII são falsas.
Somente a afirmativa II é falsa.
Somente a afirmativa VI é falsa.
Somente as afirmativas I e II são falsas.
Somente as afirmativas I e VI são falsas.

37 - Quando o JES2 é inicializado, ele lê uma lista contendo os parâmetros de inicialização. Abaixo temos um fragmento
dessa lista de parâmetros.

/*************************************************************************************************/
/*
SAMPLE JES2 PARAMETER LIBRARY LISTING
*/
/*************************************************************************************************/
CKPTDEF CKPT1=(DSN=SYS1.JESCKPT1,VOL=CHECK1,INUSE=YES),
CKPT2=(DSN=SYS1.JESCKPT2,VOL=CHECK2,INUSE=YES),
MODE=DUPLEX,DUPLEX=ON
/*************************************************************************************************/
/*
LOCAL DEVICES
*/
/*************************************************************************************************/
PRT(2) UNIT=00E,CLASS=AJH
PRT(3) UNIT=00F,CLASS=AS,START=NO
INIT(1) CLASS=AFJKE
/*INITIATOR 1*/
INIT(2) CLASS=BCDEF
/*INITIATOR 2*/
INIT(3) CLASS=DEFGH
/*INITIATOR 3*/
Sabe-se ainda que serão usados, nesse caso, 2 arquivos de checkpoint, em modalidade duplex. Quanto ao que isso
significa, avalie as afirmativas I a III.
I.

O JES2 irá ler do CKPT1 e gravar no CKPT2; na próxima vez, irá ler do CKPT2 e gravar no CKPT1; e assim
sucessivamente.
II. O JES2 irá ler alternadamente uma vez do CKPT1 e na próxima vez do CKPT2; irá gravar sempre nos dois.
III. O JES2 irá ler sempre do CKPT1; irá gravar sempre nos dois.

Quanto à forma de definição dos local devices, no caso apresentado, avalie as afirmativas de IV a VII.
IV. Assim que o JES2 é inicializado, a impressora cujo endereço é 00F começará a imprimir relatórios direcionados para a
classe de saída "A".
V. Os jobs de classe de saída J serão impressos pela impressora cujo endereço é 00E.
VI. Para que a impressora cujo endereço é 00F possa imprimir relatórios de classe "A", é necessário que seja
codificado o parâmetro PRTDEF=NO no cartão DD que define o relatório.
VII. Enquanto o operador não entrar com o comando $S PRT3, relatórios de classe "S" não serão impressos.
VIII. Jobs de classe E poderão executar em qualquer dos initiators 1, 2 ou 3.
Assinale a alternativa correta.

*a)
b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas III, V, VII e VIII são verdadeiras.
Somente as afirmativas II, VI, VII e VIII são verdadeiras.
Somente as afirmativas I, VI e VII são verdadeiras.
Somente as afirmativas II, VI e VII são verdadeiras.
Somente as afirmativas III, V, VI e VIII são verdadeiras.
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38 - Quando o JES2 é inicializado, ele lê uma lista contendo os parâmetros de inicialização. Um dos parâmetros
especificados nessa lista está descrito abaixo.
/*************************************************************************************************/
/*
SAMPLE JES2 PARAMETER LIBRARY LISTING
*/
/*************************************************************************************************/
SPOOLDEF
BUFSIZE=3992,
/* 3992(bufsize) + 104(header)=4096(record length) */
TGSIZE=36,
/* 36 buffers por track group
*/
DSN=SYS1.SPOOL,
TGSPACE=(MAX=48864,
/* Maximo de 48864 track groups */
WARN=80),
/* avisa quando número de track groups em uso */
/* chega a 80% do número de track groups alocados */
VOLUME=SPOOL
Dois arquivos de spool "SYS1.SPOOL" foram alocados em discos 3390-3, cada um deles com 2.000 cilindros de
espaço. Cada cilindro de um 3390-3 tem 15 trilhas. Cada trilha pode conter 12 registros de 4096 bytes. Quanto a isso,
avalie as afirmativas a seguir.
I. O JES2 irá procurar seus arquivos de SPOOL em volumes cujo Volume Serial Number comece com SPOOL.
II. O JES2 irá procurar seus arquivos de SPOOL usando o catálogo master do sistema.
III. O JES2 irá emitir mensagens de aviso (XX% space utilization, em que XX é maior ou igual a 80), quando a
somatória dos track groups em uso for maior ou igual a 16000.
Considere agora que o JES2 dê mensagem de aviso "SPOOL SPACE UTILIZATION=80%". Diante dessa situação,
avalie as afirmativas IV a VII.
IV. Será preciso aumentar o TGSPACE=MAX para um valor maior que 48864.
V. Será possível alocar mais um arquivo de SPOOL com tamanho de 2000 cilindros e adicioná-lo dinamicamente à.
configuração do JES2.
VI. Será possível deletar alguns relatórios (os que ocupam mais espaço e que podem ser deletados do SPOOL), de
maneira a diminuir o número de track groups alocados.
VII. Será possível deletar alguns relatórios (os que ocupam mais espaço e que podem ser deletados do SPOOL), de
maneira a diminuir o número de track groups em uso.
Assinale a alternativa correta.

a)
*b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas III, V e VII são verdadeiras.
Somente as afirmativas I, III, V e VII são verdadeiras.
Somente as afirmativas II, IV e VII são verdadeiras.
Somente as afirmativas II, IV e VI são verdadeiras.
Somente as afirmativas II, III, IV e VIII são verdadeiras.

39 - Quando o JES2 é inicializado, ele lê uma lista contendo os parâmetros de inicialização. Dois dos parâmetros
especificados nessa lista estão descritos abaixo.

/*************************************************************************************************/
/*
SAMPLE JES2 PARAMETER LIBRARY LISTING
*/
/*************************************************************************************************/
JOBDEF
JOBNUM=2000,
JOBWARN=80
OUTDEF
JOENUM=5000,
JOEWARN=80
Considerando os parâmetros acima, o JES2 irá emitir a mensagem de "JES2 RESOURCE SHORTAGE" dizendo que o
recurso atingiu um valor maior ou igual a 80% quando:

a)
b)
c)
*d)
e)

o número de JOBs na fila de entrada do JES2 for maior ou igual a 1600.
o número de JOBs em todas as filas do JES2 for maior ou igual a 5600.
o número de JOBs na fila de saída do JES2 for maior ou igual a 4000.
o número de JOBs em todas as filas do JES2 for maior ou igual a 1600, ou o número de "OUTPUT GROUPS" armazenados
no SPOOL for maior ou igual a 4000.
o número de relatórios nas filas de saída do JES2 for maior ou igual a 4000.

14
40 - Suponha o seguinte fragmento da IEAIPS00 da instalação onde você trabalhe (Sistema operacional IBM OS/390).

CPU=1.0 IOC=0.5 MSO=0.0001 SRB=1.0
PVLDP=F90
DMN=1,CNSTR=(3,6),FIXCIDX=80
DMN=2,CNSTR=(2,8),FIXCIDX=90
DMN=3,CNSTR=(8,30),FIXCIDX=100
DMN=99,CNSTR=(0,0)
PGN=1,(DMN=1,DP=F50)
PGN=2,(DMN=2,DP=F60)
/* PERFORMANCE GROUP NUMERO 3 USADO PARA TRANZAÇÕES DE TSO */
PGN=3,(DMN=3,DP=F70,DUR=400)
/* ATE 400 SERVICE UNITS */
(DMN=2,DP=F52,DUR=1600)
/* ATE 2000 (400+1600) SERVICE UNITS *
(DMN=1,DP=F50)
PGN=4,(DMN=3,DP=F80)
PGN=99,(DMN=99,DP=F10)
Com base nessa informação e nos conhecimentos sobre o assunto, avalie as três situações a seguir.
1) O Workload Manager verifica que os recursos do sistema estão SUPER utilizados, precisando portanto diminuir o
MPL (multiprograming level) de 1. Ele verifica que existem três (3) ADDRES SPACES no PGN=1, seis (6) ADDRESS
SPACES no PGN=2 e 30 ADDRESS SPACES no primeiro período do PGN=3. Neste caso, o WORKLOAD MANAGER irá
fazer um "SWAP OUT" de um dos ADDRESS SPACES do:
I. PGN=1
II. PGN=2
III. PGN=3
2) A transação rodando no Address Space do usuário de TSO USER001 já gastou 500 Service Units; a transação
rodando no Address Space do usuário de TSO USER002 já gastou 1700 service units; a transação rodando no
Addres Space do usuário de TSO USER003 já gastou 2100 service units. A CPU estava sendo usada por uma rotina
do sistema operacional e, nesse instante, essa rotina entrou em "WAIT". Nesse caso, o "DISPATCHER":
IV. Irá dar o uso de CPU para o ADDRESS SPACE do usuário USER003, pois é o que mais gasta CPU.
V. Irá dar o uso de CPU para o ADDRESS SPACE do usuário USER001, pois é o que menos gasta CPU.
VI. Poderá dar o uso de CPU para o ADDRESS SPACE do usuário USER001 ou para o ADDRESS SPACE do usuário
USER002, pois nesse caso ambos têm a mesma prioridade.
3) Você recebe uma reclamação de que o sistema está muito lento. Os usuários de TSO não conseguem entrar com
transações, pois o sistema não responde (terminais travados). Você verifica que está rodando um job de nome
HOTJOB, que é muito importante. Esse job está rodando no PGN=4 e provavelmente é o responsável por essa
situação. Para aliviar temporariamente o problema, até que o responsável pelo HOTJOB seja contatado e tome as
devidas providências:
VII. Você vai até a console e emite o comando " C HOTJOB ".
VIII. Você vai até a console e emite o comando " HOLD HOTJOB ", para que ele não use mais a CPU.
IX. Você vai até a console e aumenta a prioridade do HOTJOB com o comando " CHPRTY HOTJOB,DP=F90 ", a fim
de que ele acabe logo.
X. Você vai até a console e emite o comando " E HOTJOB,PERFORM=99 ".
Assinale a alternativa que apresenta as soluções corretas para cada uma das situações propostas, respectivamente.

*a)
b)
c)
d)
e)

1 - II; 2 - VI; 3 - X.
1 - I; 2 - IV; 3 - VIII.
1 - I; 2 - VI; 3 - VII.
1 - III; 2 - VI; 3 - X.
1 - II; 2 - V; 3 - IX.

