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torna possível o diálogo, ao criar um espaço de
discussão num contexto de civilidade democrática,
no qual o outro lado também é ouvido.
A racionalidade não dialogada é estreita, já
que todos nós temos muitos condicionantes, que
configuram o nosso modo de ver o mundo. Sozinhos,
nunca somos totalmente isentos, temos sempre um
determinado viés. Numa época de incertezas sobre o
futuro da mídia, aí está um dos grandes diferenciais
de um jornal em relação ao que simplesmente é
publicado na rede.
Imprensa e internet não são mundos
paralelos: comunicam-se mutuamente, o que é
benéfico a todos. No entanto, seria um
empobrecimento democrático para um país se a
primeira página de um jornal fosse simplesmente o
reflexo da audiência virtual da noite anterior. Nunca
foi tão necessária uma ponderação serena e coletiva
do que será manchete no dia seguinte.
O perigo da internet não está propriamente
nela. O risco é considerarmos que, pelo seu sucesso,
todos os outros âmbitos devam seguir a sua mesma
lógica, predominantemente quantitativa. O mundo
contemporâneo, cada vez mais intensamente
marcado pelo virtual, necessita também de outros
olhares, de outras cores. A internet, mesmo sendo
plural, não tem por que se tornar um monopólio.

CONHECIMENTOS GERAIS I
– Língua Portuguesa
Leia o texto abaixo e respondas às questões
propostas.
Internet e a importância da imprensa
Este artigo não é sobre a pornografia no
mundo virtual nem tampouco sobre os riscos de as
redes sociais empobrecerem o relacionamento
humano. Trata de um dos aspectos mais festejados
da internet: o empowerment (“empoderamento”,
fortalecimento) do cidadão proporcionado pela
grande rede.
É a primeira vez na História em que todos, ou
quase todos, podem exercer a sua liberdade de
expressão, escrevendo o que quiserem na internet.
De forma instantânea, o que cada um publica está
virtualmente acessível aos cinco continentes. Tal fato,
inimaginável décadas atrás, vem modificando as
relações sociais e políticas: diversos governos
caíram em virtude da mobilização virtual, notícias
antes censuradas são agora publicadas na rede, etc.
Há um novo cenário democrático mais aberto, mais
participativo, mais livre.
E o que pode haver de negativo nisso tudo? A
facilidade de conexão com outras pessoas tem
provocado um novo fenômeno social. Com a internet,
não é mais necessário conviver (e conversar) com
pessoas que pensam de forma diferente. Com
enorme facilidade, posso encontrar indivíduos
“iguais” a mim, por mais minoritária que seja a minha
posição.
O risco está em que é muito fácil aderir ao seu
“clube” e, por comodidade, quase sem perceber, ir se
encerrando nele. Não é infrequente que dentro dos
guetos, físicos ou virtuais, ocorra um processo que
desemboca no fanatismo e no extremismo.
Em razão da ausência de diálogo entre
posições diversas, o ativismo na internet nem sempre
tem enriquecido o debate público. O empowerment
digital é frequentemente utilizado apenas como um
instrumento de pressão, o que é legítimo
democraticamente, mas, não raras vezes, cruza a
linha, para se configurar como intimidação, o que já
não é tão legítimo assim...
A internet, como espaço de liberdade, não
garante por si só a criação de consensos nem o
estabelecimento de uma base comum para o debate.
Evidencia-se, aqui, um ponto importante. A
internet não substitui a imprensa. Pelo contrário, esse
fenômeno dos novos guetos põe em destaque o
papel da imprensa no jogo democrático. Ao
selecionar o que se publica, ela acaba sendo um
importante moderador do debate público. Aquilo que
muitos poderiam ver como uma limitação é o que

(CAVALCANTI, N. da Rocha. Jornal “O Estado de S. Paulo”,
12/05/14, com adaptações.)

Questão 01

De acordo com o texto, em relação à internet, a
importância da imprensa está direcionada
essencialmente:
A) ao papel no jogo democrático, como moderador
do debate público, tornando possível o diálogo e
criando espaços de discussão em contexto de
civilidade.
B) à criação de um novo cenário democrático que
permita a todos uma participação mais livre e
aberta.
C) à busca de consensos nos debates virtuais para
que se reverta a situação de ausência de diálogo
na internet.
D) ao esforço no sentido de levar a internet, uma
tecnologia de comunicação instantânea,
extremamente plural, a se tornar um monopólio.
E) à eliminação do risco de que o uso da internet leve
a um processo que desemboque no fanatismo e
no extremismo.
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Questão 02

Questão 04

Ao tratar do “empowerment” do cidadão
proporcionado pela grande rede, o texto faz
referência não só a aspectos positivos, mas também
a riscos da internet. Entre estes está o risco de a
internet:

Leia com atenção as orações abaixo, extraídas do
segundo parágrafo do texto:

A) configurar-se como um grande “clube” ao qual os
usuários, por comodidade, quase sem perceber,
se tornem associados.
B) levar as pessoas a se isolarem em seu mundo
particular, impossibilitando o diálogo e
empobrecendo o debate público.
C) condicionar o modo de ver o mundo numa direção
única, ampliando as margens de possibilidade de
diálogo entre as pessoas.
D) modificar as relações sociais e políticas,
derrubando governos, em virtude da mobilização
virtual, e divulgando notícias antes censuradas.
E) vir a tornar-se centralizadora, impondo-se a
outras formas de comunicação, em que pese sua
natureza diversificada.

II. “Há um novo cenário democrático mais aberto,
mais participativo, mais livre.”

I. “Tal fato, inimaginável décadas atrás, vem
modificando as relações sociais e políticas...”

De acordo com o contexto em que as duas orações
ocorrem, pode-se afirmar que a oração do item II
exprime, em relação à oração do item I, o sentido de:
A)
B)
C)
D)
E)

consequência.
comparação.
finalidade.
causa.
concessão.

Questão 05

“Com enorme facilidade, posso encontrar indivíduos
‘iguais’ a mim, por mais minoritária que seja a minha
posição.” (§ 3)

Questão 03

Pelas características de organização do discurso, a
respeito do texto pode-se afirmar que se trata de uma:

Das modificações feitas na redação do período
transcrito acima, aquela em que houve flagrante
alteração do sentido original é:

A) dissertação de caráter expositivo, pois explica,
reflete e avalia ideias de modo objetivo, com
intenção de informar ou esclarecer.
B) narração, por reportar-se a fatos ocorridos em
determinado tempo e lugar, envolvendo
personagens, numa relação temporal de
anterioridade e posterioridade.
C) dissertação de caráter argumentativo, pois faz a
defesa de uma tese com base em argumentos,
numa progressão lógica de ideias, com o objetivo
de persuasão.
D) descrição, por retratar uma realidade do mundo
objetivo a partir de caracterizações, pelo uso
expressivo de adjetivos.
E) expressão injuntiva, por indicar como realizar uma
ação, utilizando linguagem simples e objetiva,
com verbos no modo imperativo.

A) Mesmo sendo minoritária a minha posição, com
enorme facilidade, posso encontrar indivíduos
“iguais” a mim.
B) Malgrado ser minoritária a minha posição, com
enorme facilidade, posso encontrar indivíduos
“iguais” a mim.
C) Com enorme facilidade, posso encontrar
indivíduos “iguais” a mim, porquanto seja
minoritária a minha posição.
D) Com enorme facilidade, posso encontrar
indivíduos “iguais” a mim, ainda que seja
minoritária a minha posição.
E) Em decorrência de minha posição ser minoritária,
com enorme facilidade, posso encontrar
indivíduos “iguais” a mim.
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Questão 06

Questão 09

Ao empregar a construção “Não é infrequente que
dentro dos guetos, físicos ou virtuais, ocorra um
processo que desemboca no fanatismo e no
extremismo.”, o autor quis dizer que a ocorrência
dentro dos guetos, físicos ou virtuais, de um processo
que desemboca no fanatismo e no extremismo é:
A)
B)
C)
D)
E)

“A internet, mesmo sendo plural, não tem POR QUE
se tornar um monopólio.” (§ 10)
Na frase acima, o termo em destaque está
corretamente grafado, com os elementos separados.
Considerando-se que, de acordo com o contexto, o
referido termo pode apresentar diferentes formas de
grafia, pode-se afirmar que, das frases abaixo, a
única correta é:

rara.
incomum.
contumaz.
pouco regular.
bastante ocasional.

A) A imprensa condenou o político por que este teria
agido de forma antiética.
B) Já se sabe porquê a imprensa condenou o
político.
C) Por quê a imprensa condenou o político?
D) As razões por que a imprensa condenou o político
não foram esclarecidas.
E) É importante saber porque a imprensa condenou
o político.

Questão 07

“Em razão da ausência de diálogo entre posições
diversas, o ativismo na internet nem sempre tem
enriquecido o debate público.” (§ 5)
De acordo com o período transcrito acima, o ativismo
na internet nem sempre tem enriquecido o debate
público:

Questão 10

“Trata de um dos aspectos mais festejados da
internet...” (§ 1)

A) tanto quanto tem estado ausente o diálogo entre
posições diversas.
B) não obstante a ausência de diálogo entre
posições diversas.
C) a despeito da ausência de diálogo entre posições
diversas.
D) vista a ausência de diálogo entre posições
diversas.
E) à medida que está ausente o diálogo entre
posições diversas.

De acordo com a sintaxe do texto, o termo em função
de sujeito em relação ao verbo da oração transcrita
acima é:
A)
B)
C)
D)
E)

“o relacionamento humano.”
“Este artigo.”
“a pornografia.”
“no mundo virtual.”
“o empowerment.”

Questão 08

“...ao criar um espaço de DISCUSSÃO...” (§ 7)
No trecho acima, o termo em destaque está
corretamente grafado com SS. Das opções abaixo,
aquela em que os três vocábulos também são
escritos com SS é:
A)
B)
C)
D)
E)

submi__ão / exce__ão / sece__ão.
posse__ão / compre__ão / obse__ão.
intromi__ão / emi__ão / encena__ão.
ere__ão / progre__ão / opre__ão.
viola__ão / suce__ão / admi__ão.
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Questão 11

CONHECIMENTOS GERAIS II

Choose the correct statement about the text:

– Inglês Técnico

A) The text presents different instructions for the user
to fully enjoy his or her new color TV set.
B) The new color TV set advertised in the text does
not offer different features for the user.
C) The user should read the instructions after using
the TV for the first time.
D) The new color TV set does not contain a modern
control microprocessor.
E) The text provides a list of instructions for the user
to be able to repair his or her new color TV set.

Read the text below and answer the questions that
follow.
Text:
How to get the most enjoyment from your
color TV set
Your new color TV incorporates a host of features
designed to give you excellent performance. Besides,
this model utilizes a highly sophisticated control
microprocessor that can give you unprecedented
convenience and control in the areas of picture
adjustment, channel tuning, monitor operation,
on-screen information, and remote control.

Questão 12

According to the text, the new color TV set
“incorporates a host of features” (first paragraph).
This means that the new color TV set has:

We therefore strongly urge that you read all of these
instructions before using your TV for the first time.

A)
B)
C)
D)
E)

Installation
Antenna
Unless your TV is connected to a cable TV system, or
to a centralized antenna system, a good outdoor color
TV antenna is recommended for the best
performance. However, if you are located in a strong
signal area that is free from interference and ghost
conditions (multipath), an indoor antenna may be
sufficient. The two pole antenna packed with this set is
for your convenience only. It is not capable of
providing you with the sharp detail and rich color that
this television was designed to display.

few features.
some features.
only one feature.
no feature at all.
a large number of features.

Questão 13

The word BESIDES in the first paragraph means:
A)
B)
C)
D)
E)

after.
during.
before.
because.
in addition.

Location
Questão 14

Select an area where sunlight or bright indoor
illumination will not fall directly on the picture screen.
Also, be sure that the location selected allows a free
flow of air to and from the perforated back cover of the
set.

Choose the correct verbs that complete the sentences
below, respectively:
1. The new color TV set __________ (make) use of a
sophisticated control microprocessor.

Note

2. The new color TV set __________ (provide) the
user a host of features.

Never remove the back cover of the set. This can
expose you to very high voltage and other hazards.

3. The different features __________ (give) the user
a very good performance.

If the set does not operate properly, unplug it and call
your dealer or service shop.
(Fonte: Color Television – Operating Instructions.)

A)
B)
C)
D)
E)
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Questão 15

Questão 18

The highly sophisticated control microprocessor does
NOT provide the users convenience and control in the
area of:
A)
B)
C)
D)
E)

The word HAZARDS in “This can expose you to very
high voltage and other hazards” means:
A)
B)
C)
D)
E)

adjustment.
remote control.
channel tuning.
strong signal area.
monitor operation.

risks.
bad luck.
low voltages.
ghost conditions.
electrical problems.

Questão 19
Questão 16

Read these sentences:

Consider these sentences about the new color TV
antenna.

1. Please __________ the TV. I want to watch the
news.

1. A good outdoor color TV antenna is recommended
for the best performance if your TV is not
connected to a cable TV system.

2. Don’t forget to __________ the TV before you
leave the room.
3. __________ the radio, please! It’s too low. I can’t
hear the news.

2. An indoor antenna may be sufficient if you are
located in a strong signal area that is free from
interference and ghost conditions.

The verbs that complete the sentences correctly are,
respectively:

3. The two pole antenna packed with the new color
TV set provides the user with a very sharp detail
and a very rich color.

A)
B)
C)
D)
E)

Choose the correct option, according to the text.
A)
B)
C)
D)
E)

All the sentences are true.
All the sentences are false.
The sentences 1 and 2 are correct.
The sentences 2 and 3 are correct.
The sentences 1 and 3 are correct.

turn up / turn on / Turn off
turn on / turn off / Turn up
turn off / turn on / Turn down
turn down / turn up / Turn on
turn up / turn off / Turn down

Questão 20

According to the text, if the new color TV set does not
operate properly, you should:

Questão 17

A) remove the back cover of the color TV set.
B) unplug the TV and telephone your dealer or
service shop.
C) connect your TV to a cable TV system or a
centralized antenna system.
D) make sure that the location selected for the TV
does not allow a free flow of air.
E) select a place for the TV where sunlight will fall
directly on the picture screen.

According to the text, the new color TV set should be
placed:
A) where there is no flow of air.
B) in a very dark corner of the room.
C) where sunlight will fall directly on the picture
screen.
D) where bright indoor illumination will not fall directly
on the picture screen.
E) where there is a lot of bright indoor illumination.
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO I

Questão 23

No domínio da orientação a objetos, a ideia de
existência de dados e funcionalidades acessados
somente pelos objetos de uma classe, de forma
interna, e de que deva existir alguma forma protegida
de acesso a esses dados e funcionalidades, de modo
que objetos de classes externas os enxerguem, está
associada aos conceitos, respectivamente, de:

– Referente ao Cargo
Questão 21

Um sistema operacional, em uma máquina qualquer,
faz sua gerência de memória baseada em uma
política de substituição de páginas, na qual é
selecionada para se carregar na memória a página
menos referenciada, com o quadro menos usado.

A)
B)
C)
D)
E)

Essa política é identificada pelo acrônimo:
A)
B)
C)
D)
E)

FIFO
LFU
LRU
NRU
OPT

associação e herança.
atributo e método.
composição e agregação.
encapsulamento e interface.
polimorfismo e virtualidade.

Questão 24

Na declaração das classes Ajuda e Teste abaixo,
utilizando a sintaxe de uma linguagem orientada a
objeto denominada C++,

Questão 22

Seja o algoritmo abaixo, no qual o operador “!”
inverte o valor dos bits de um número inteiro, e 1 é
verdadeiro e 0 é falso.

uma declaração correta de um objeto é:
A)
B)
C)
D)
E)

Ajuda objeto(‘2’,1,1);
Ajuda objeto=~Teste();
Ajuda objeto(‘2’, 2.1);
Teste objeto(2.1);
Teste objeto(‘2’,1,1);

Questão 25

Ao se executar esse algoritmo, “frase” será escrita:
A)
B)
C)
D)
E)

Em uma empresa, necessita-se montar uma
estrutura de rede cujas características envolvam
técnica de comutação de quadros efetuada de
maneira confiável, com um serviço orientado à
conexão que operem na Camada Nível 2 do modelo
OSI/ISO, com baixo retardo e sem controle de erro
nos nós. Essa estrutura que será implementada
segundo os critérios do/a:

0 vez.
2 vezes.
5 vezes.
6 vezes.
10 vezes.

A)
B)
C)
D)
E)
07

Ethernet.
Frame-Relay.
TCP/IP.
Token Ring.
Wi-Fi.
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Questão 26

Questão 29

Em uma empresa, ao serem efetuados vários testes
de penetração a fim de compor um índice para
precisar o quanto da rede está aberta a invasões, está
sendo analisado um aspecto da análise de risco
associado à:

Seja a árvore binária abaixo:

A) projetar a implantação de uma ação de segurança
contra ameaças extremas.
B) obter a quantificação da dependência de um ativo
físico/lógico ao negócio da empresa.
C) obter a probabilidade de uma ameaça explorar
uma vulnerabilidade da segurança.
D) relacionar o quanto o processo de negócio da rede
pode afetar o negócio da empresa.
E) qualificar a vulnerabilidade da segurança em
relação aos ativos físicos da empresa.

Um tipo de encaminhamento pós-fixado nessa
árvore é:
A)
B)
C)
D)
E)

x1-x3-x7-x6-x2-x5-x4
x1-x2-x4-x5-x3-x6-x7
x4-x2-x5-x1-x6-x3-x7
x4-x5-x2-x6-x7-x3-x1
x7-x3-x6-x1-x5-x2-x4

Questão 30

Seja o modelo entidade-relacionamento, segundo
Peter Chen, abaixo:

Questão 27

Uma empresa instalou um firewall para controlar o
acesso aos serviços HTTP, TFTP e POP3. Nesse
caso, esse firewall vai ser configurado para controlar
o acesso, respectivamente, às portas tcp/udp de
número:
A)
B)
C)
D)
E)

80/tcp, 20/udp e 25/tcp
80/tcp, 69/udp e 110/tcp
80/tcp, 69/tcp e 25/udp
81/tcp, 20/udp e 110tcp
81/tcp, 69/tcp e 109/tcp
Um mapeamento possível para o modelo relacional
de dados apresentados acima, dentro dos critérios de
normalização, no qual os campos com sublinhado
simples são componentes de chave primária, em
itálico, são os de chave estrangeira, e, com
sublinhado duplo, são os de chave primária e
estrangeira, é:

Questão 28

Uma característica importante da arquitetura do
Apache Tomcat 7 é que:
A) apenas uma única instância do Tomcat pode
existir em uma única JVM.
B) cada componente Context representa um grupo
de aplicações web do servidor.
C) cada Host é necessariamente filho de mais de
uma aplicação web rodando no servidor.
D) o componente Server é usado como elemento
interno em instâncias complexas Java.
E) uma instância do Tomcat consiste em uma
aplicação standlone do tipo EJBeans.

A) X (x1,x2, y1); Y(y1, y2, x1) e Z (z1, r1, x1, y1)
B) R(r1, x1, y1) X(x1,x2), Y (y1, y2) e Z(z1, r1)
C) X(x1,x2), Y(y1, y2) e Z(x1, y1, z1, r1)
D) R(x1, y1, r1), X(x1,x2), Y(y1,y2) e Z(z1, r1)
E) X(x1,x2, r1), Y (y1,y2, r1) e Z(z1, r1, x1, y1)
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Questão 31

Questão 35

O comando do SQL ANSI-99 para eliminar a tabela
XY de um banco de dados KZ é o:
A)
B)
C)
D)
E)

Uma empresa vai montar um esquema de uso de IPs
privados em sua rede de computadores, com o uso de
NAT, para convertê-los em IPs válidos para acesso à
internet. Um endereço possível para a rede interna,
que utilize um endereço privado do TCP/IP e que
também pode ser usado com o mecanismo de NAT, é:

ERASE TABLE XY
DELETE TABLE XY FROM KZ
DESALOC TABLE XY
DISPOSE TABLE XY FROM KZ
DROP TABLE XY

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 32

Um administrador de banco de dados (BD) do MS
SQL Server 7.0 precisa utilizar uma ferramenta para
enviar, manualmente, comandos Transact-SQL e
stored procedures para o mecanismo de BD do
servidor e obter uma exibição visual do plano de
execução do MS SQL Server. Para isso, ele vai
usar o:
A)
B)
C)
D)
E)

CONHECIMENTO ESPECÍFICO II
– Referente à Função
Questão 36

Enterprise Manager.
Object Explorer.
Server Profiler.
Query Analyzer.
Query Editor.

Uma transação é uma unidade de execução de
programa que acessa e, possivelmente, atualiza
vários itens. Há uma propriedade das transações que
garante que a execução simultânea de transações
resulte em uma situação no sistema equivalente ao
estado obtido caso as transações tivessem sido
executadas uma de cada vez, independente da
ordem em que são executadas. Essa propriedade
denomina-se:

Questão 33

O ataque em que um hacker envia um certificado
alterado para um computador cliente, de modo que
essa máquina cliente seja induzida a tratar o
computador do hacker como o servidor alvo e assim
este consegue receber a chave pública acoplada ao
certificado, capturando e traduzindo os dados
criptografados sem que o cliente perceba, já que o
hacker reenvia os dados para o servidor alvo depois
de interceptá-los, é denominado de:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

isolamento.
consistência.
atomicidade.
durabilidade.
dinamicidade.

Questão 37

DNS Poising.
IP Spoofing.
Man in the Middle.
PHP Injection.
War Snipping.

O Sistema de banco de dados (SBD) possui várias
palavras reservadas com diversas finalidades. A
palavra reservada check de um SBD é uma cláusula
que significa:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 34

A tecnologia que implementa o padrão IEEE 802.16,
utilizada para operação em redes metropolitanas
com alcance de até 50 km, com micro-ondas,
trabalhando como comunicação multiponto, com taxa
de transferência até 70 Mbps e cujo uso mais comum
é o acesso à internet, inclusive com acesso VoIP, é
denominada de:
A)
B)
C)
D)
E)

172.16.0.0/12
172.36.0.0/16
172.46.128.0/18
192.166.8.0/16
192.164.9.0/18

detalhamento.
especialização.
restrição.
generalização.
composição.

Bluetooth.
IrDA.
LMDS.
MMDS.
WinMAX.
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Questão 38

Questão 41

Uma relação possui várias chaves e são muito
importantes do Modelo de Dados Relacional (MDR).
De acordo com os conceitos dessas chaves uma
relação pode conter:

O objetivo principal de um banco de dados é
armazenar informações, com segurança, e
disponibilizá-las quando houver uma solicitação
qualquer. A relação é um objeto criado no banco de
dados que mantém as informações armazenadas e
possui o conceito que é:
A) um subconjunto do produto cartesiano
atributos-chave da relação.
B) o próprio conjunto do produto cartesiano
atributos-chave da relação.
C) um subconjunto do produto cartesiano
domínios dos atributos não chave da relação.
D) o próprio conjunto do produto cartesiano
domínios dos atributos da relação.
E) um subconjunto do produto cartesiano
domínios dos atributos da relação.

A) várias chaves candidatas, uma única chave
primária e várias chaves estrangeiras.
B) uma única chave candidata, uma única chave
primária e várias chaves estrangeiras.
C) várias chaves candidatas, uma única chave
primária e uma única chave estrangeira.
D) várias chaves candidatas, várias chaves primárias
e várias chaves estrangeiras.
E) uma única chave candidata, uma única chave
primária e uma única chave estrangeira.

dos
dos
dos
dos
dos

Questão 42

As relações são implementadas com restrições de
modo a impedir que o banco de dados seja
inconsistente. A restrição de integridade referencial e
a restrição de integridade de entidade são aplicadas
para a(s) seguinte(s) quantidade(s) de relação(ões),
respectivamente:

Questão 39

Seja a relação R constituída de n atributos
denominados de A1, A2, A3, ..., An. O domínio de um
atributo A qualquer uma dessa relação defini-se por
dom(A). A indicação do número total de valores, ou
cardinalidade, em um domínio de um atributo A
qualquer é |dom(A)|, considerando que todos os
domínios são finitos. O produto de cardinalidades de
todos os domínios, definido da seguinte forma
|dom(A1)| x |dom(A2)| x |dom(A3)| ... |dom(An)|,
representa:

A)
B)
C)
D)
E)

A) o número total de possíveis tuplas da relação R.
B) a quantidade de valores de domínios existentes
da relação R.
C) o número total possíveis de cardinalidades das
tuplas da relação R.
D) a quantidade de valores de cardinalidades de
domínios da relação R.
E) a quantidade de possíveis valores de
cardinalidades de domínios das tuplas da
relação R.

Questão 43

Uma relação possui várias restrições que podem ser
implementadas e garantir a integridade dos dados
armazenados. A restrição que determina que o salário
dos empregados somente podem aumentar e jamais
diminuir é denominada:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 40

O atributo de uma relação pode armazenar um valor
denominado de NULL. Essa palavra reservada,
NULL, representa um valor:
A)
B)
C)
D)
E)

uma e uma.
uma e duas.
duas e uma.
duas e duas.
uma e várias.

dinâmica ou entidade.
transição ou dinâmica.
entidade ou estática.
estática ou transição.
dinâmica ou estática.

Questão 44

Um banco de dados, geralmente, possui constantes
atualizações de dados. A operação de exclusão de
uma tupla no banco de dados afeta a restrição de:

estruturado ou complexo ou inexistente.
estruturado ou indeterminado ou inexistente.
desconhecido ou indeterminado ou complexo.
desconhecido ou indeterminado ou inexistente.
inexistente ou estruturado ou desconhecido.

A)
B)
C)
D)
E)
10

chave.
transição.
composição.
integridade de entidade.
integridade referencial.
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Questão 45

Questão 47

Seja a relação R com n tuplas armazenadas, onde
n > 0 (zero). Analise as seguintes duas consultas em
SQL:
1. SELECT
2. SELECT

M AT R I C U L A
EMPREGADO;

Uma relação R possui dois conjuntos de atributos
A e B cuja interseção entre ambos é vazio.
Os elementos a 1 , a 2 e a 3 constituem o
conjunto A (A = {a1, a2, a3 }). O conjunto B possui o
elemento b, B = {b}. Para que a dependência
funcional A → B seja parcial é necessário e suficiente
que (não considerando o conjunto vazio):

FROM

DISTINCT
MATRICULA
FROM EMPREGADO;

A) {a1} e {a2} e {a3} e {a1, a2} e {a2, a3} e
{a1, a2, a3} determina B.

Sobre estes dois comandos SELECT da SQL é
possível afirmar que a quantidade de tuplas dos
resultados das consultas 1 e 2 é, considerando que o
atributo matrícula é a chave primária da relação R:
A)
B)
C)
D)
E)

B) {a1} ou {a2} ou {a3} e {a1, a2} e {a2, a3} e
{a1, a2, a3} determina B.
C) {a1} e {a2} e {a3} e {a1, a2} ou {a2, a3} ou
{a1, a2, a3} determina B.

1>2
2>1
1=2
1 >= 2
2 >= 1

D) {a1} ou {a2} ou {a3} e {a1, a2} e {a2, a3}
determina B.
E) {a1} ou {a2} ou {a3} ou {a1, a2} ou {a2, a3}
determina B.

Questão 46

Seja o conjunto de atributo A1 de uma relação R1 e
que forma a chave primária dessa relação R1. Seja o
conjunto de atributos A2 da relação R2 e que forma a
chave estrangeira dessa relação R2. Sabendo-se
que A2 referencia a chave primária da relação R1, é
possível afirmar que:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 48

Na conceituação dos modelos de dados para Data
Warehouse, os modelos multidimensionais tiram
proveitos dos relacionamentos inerentes nos dados
para preencher os dados em matrizes
multidimensionais que são denominadas:

A1 é um subconjunto de A2.
A2 é um subconjunto de A1.
A1 e A2 são conjuntos disjuntos.
A1 é um subconjunto de A2 e A1 diferente de A2.
A2 é um subconjunto de A1 e A1 diferente de A2.

A)
B)
C)
D)
E)

cubos de dados.
dados estruturados.
estruturas multidimensionais.
cubos multidimensionais.
estruturas de cubos multidimensionados.

Questão 49

A cláusula having da SQL tem por finalidade oferecer
uma condição sobre a informação de resumo
referente ao grupo de tuplas associado:
A)
B)
C)
D)

ao conjunto de tuplas obtidas em uma consulta.
às tuplas obtidas pela cláusula where da SQL.
a cada valor dos atributos de agrupamento.
às tuplas que formam o conjunto de valores de
uma consulta.
E) ao conjunto de dados obtidos pela cláusula where
da SQL.
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Questão 50

Questão 53

A segunda Forma Normal (2ª Forma Normal) é
aplicada em uma relação com chave primária:
A)
B)
C)
D)
E)

O termo OLAP (processamento analítico on-line) tem
como significado descrever a análise de dados
complexos do:

referenciada.
alternativa.
afirmativa.
composta.
secundária.

A)
B)
C)
D)
E)

data mining.
paradigma orientação a objetos.
data warehouse.
data mining e data warehouse.
data warehouse e paradigma orientação a
objetos.

Questão 51

Uma entidade fraca é aquela que não possui
identificação própria e depende de uma outra que é
denominada forte. O mapeamento do MER (Modelo
Entidade Relacionamento) de uma entidade fraca
para o Modelo de Dados Relacional (MDR) é por meio
de uma tabela que possui a chave primária com as
seguintes características:

Questão 54

O índice criado para uma chave estrangeira que
representa um relacionamento 1:1 é com valores:
A)
B)
C)
D)
E)

A) composta e formada por um atributo, geralmente,
da própria entidade fraca mais a chave primária da
entidade forte que se relaciona com a entidade
fraca.
B) simples e formada por um atributo da própria
entidade fraca.
C) composta formada por um atributo, geralmente,
da própria entidade forte mais um atributo da
própria entidade fraca.
D) simples e formada por um atributo da própria
entidade forte.
E) composta e formada por um atributo da entidade
fraca mais um segundo atributo denominado
sequencial.

únicos.
repetidos.
compostos.
duplicados.
nulificados.

Questão 55

Ao criar uma chave estrangeira em uma tabela com a
especificação de alterar o valor da chave primária da
tabela referenciada (que possui a chave primária) no
modo cascata; e também com a especificação de
que, ao excluir uma tupla da tabela referenciada no
modo nulifica ou set null, é possível afirmar que, ao
efetuar essas operações na tabela referenciada,
deverá ocorrer, na tabela que possui a chave
estrangeira, respectivamente, nas tuplas que
referenciam a tupla que sofreu as operações (alterar
e excluir):

Questão 52

A diferença básica dos conceitos de trigger e stored
procedure é que, respectivamente:

A) atribui os valores das chaves estrangeiras para o
valor null; e atribui valor null a todas as chaves
estrangeiras das tuplas.
B) altera os valores das chaves estrangeiras para o
mesmo valor alterado na chave primária; e atribui
valor null a todas as chaves estrangeiras das
tuplas.
C) atribui os valores das chaves estrangeiras para o
mesmo valor alterado na chave primária; e atribui
valor null a todas as chaves estrangeiras das
tuplas.
D) atribui valor null a todas as chaves estrangeiras
das tuplas; e altera os valores das chaves
estrangeiras para o mesmo valor alterado na
chave primária.
E) altera os valores das chaves estrangeiras para o
valor null, independente da operação efetuada na
tabela referenciada.

A) são executadas de acordo com um evento, mas
não são inclusas no banco de dados.
B) é executada de acordo com um evento; é
chamada para ser executada e são inclusas no
banco de dados.
C) são executadas após serem chamadas, porém a
primeira não é inclusa no banco de dados.
D) são executadas após serem chamadas, porém a
segunda não é inclusa no banco de dados.
E) é chamada para ser executada; é executada de
acordo com um evento e não são inclusas no
banco de dados.
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