CONCURSO PÚBLICO
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI
Data: 14/12/2014
Duração: 3 horas
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 50 (cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:
Língua Portuguesa

Conhecimentos de Legislação

Conhecimentos Específicos

01 a 15

16 a 30

31 a 50

b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.
02- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no Cartão de
Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
03- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com caneta esferográfica de tinta
na cor azul ou preta.
04- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno
do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
Exemplo:

A

B

C

D

E

05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D e E), mas
só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma
alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros,
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
O candidato que optar por se retirar sem levar seu Caderno de Questões não poderá copiar sua marcação de
respostas, em qualquer hipótese ou meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata,
acarretando a eliminação do candidato.
Somente decorrida 2 horas de prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões.
07- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no
Caderno de Questões não serão levados em conta.
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LÍNGUA PORTUGUESA
A FALÁCIA DA GUERRA PELA ÁGUA
Internacionalmente, não existem registros de conflitos por
disputa de recursos hídricos, apenas algumas tensões políticas
ou diplomáticas em alguns casos específicos. A maior parte das
261 bacias internacionais existentes no mundo é gerida por meio
de acordos que asseguram o compartilhamento de suas águas.
É o caso do Tratado de Cooperação da Bacia Amazônica, o
Tratado da Bacia do Prata, a Comissão Internacional para Proteção
do Rio Danúbio (Europa), a Iniciativa da Bacia do Nilo (África),
o Protocolo de Damasco, assegurando o compartilhamento das
águas do Rio Eufrates (Oriente Médio), Tratado de Paz entre Israel
e Jordânia acerca do compartilhamento do Rio Jordão, entre outros.
O mundo já entende que uma bacia hidrográfica deve ser gerida
enquanto sistema integrado, independentemente das fronteiras
políticas que possa abranger. Observe que, mesmo em áreas onde
o recurso hídrico é mais escasso, nunca houve a chamada guerra
pela água, nem há perspectiva de que haja, já que as soluções
técnicas e de planejamento estão se tornando mais eficientes
e mais baratas, sobretudo se comparadas aos custos de uma
guerra. Paula Duarte Lopes, em Água no Século XXI: Desafios e
oportunidades, afirma: “No que diz respeito à água, a última guerra
– no sentido clássico do termo – registrada teve lugar entre duas
cidades-Estado na Suméria antiga (Umma e Lagash), em 2500
a.C. Não existe qualquer registro histórico de outra guerra entre
entidades políticas autônomas ou explicada por motivos hídricos”.
O especialista turco em hidropolítica Dursun Yildiz converge com
essa opinião ao afirmar que, “quando olhamos para os trabalhos acadêmicos, podemos ver claramente que a tese da realização da guerra
da água parece quase impossível. Esse conceito é mais publicado
em revistas e jornais populares”. Afirmar que a água vai acabar, como
já vimos, é uma insensatez malthusiana, e atribuir conflitos a uma
eventual escassez atende apenas a interesses midiáticos, políticos
e ideológicos, pois não se assenta em base científica, mas em uma
perspectiva fatalista que talvez tenha maior valor de mercado.
Luiz Antonio Bittar Venturi
(Extraído de: http://www.cartanaescola.com.br/single/show/456)

01. A primeira ideia apresentada pelo autor para se contrapor
à tese de uma “guerra pela água” se sustenta no argumento de
que, na verdade, há:
A)
B)
C)
D)
E)

desperdício inconsequente desse recurso natural
falta de planejamento em sua distribuição entre as regiões
ausência de acordos internacionais efetivos nessa matéria
tensões políticas restritas a algumas regiões pontuais do planeta
negligência dos governantes do chamado terceiro mundo

02. De acordo com o texto, quem defende a ideia de “guerra pela
água” supõe que:
A)
B)
C)
D)
E)

esse recurso natural vai acabar
os governos não devem interferir nessa matéria
uma guerra é mais barata do que acordos internacionais
essa é uma realidade antiga na história da humanidade
não há tecnologia eficiente para o tratamento da água

03. Uma palavra que marca um claro distanciamento do autor em relação à disputa por recursos hídricos está adequadamente destacada em:
A) “É o caso do Tratado de Cooperação da Bacia Amazônica”
(2º parágrafo)
B) “assegurando o compartilhamento das águas do Rio Eufrates”
(2º parágrafo)
C) “em áreas onde o recurso hídrico é mais escasso” (2º parágrafo)
D) “nunca houve a chamada guerra pela água” (2º parágrafo)
E) “O especialista turco em hidropolítica Dursun Yildiz converge
com essa opinião” (3º parágrafo)

04. Para o autor, a ampla divulgação da tese de que haveria uma
“guerra pela água” se deve principalmente a:
A)
B)
C)
D)
E)

registros históricos encontrados recentemente
estudos cientificamente comprovados
fracasso de intervenções diplomáticas
demagogia do discurso eleitoreiro
alardes da imprensa popular

05. No primeiro parágrafo, a segunda frase estabelece em relação
à primeira frase a seguinte relação:
A)
B)
C)
D)
E)

indica uma opinião mais geralista
comprova com dado objetivo
narra um episódio particular
refuta uma afirmação anterior
manifesta um dilema do autor

06. No segundo parágrafo, a enumeração de Tratados Internacionais tem o objetivo de:
A)
B)
C)
D)
E)

explicitar um ponto de vista oposto ao do autor
exibir um conhecimento desnecessário à discussão
reiterar as deficiências da diplomacia na atualidade
justificar a ausência de planejamento governamental
reforçar a existência de uma gestão compartilhada da água

07. No terceiro parágrafo, uma palavra que revela um julgamento
negativo do autor é:
A)
B)
C)
D)
E)

claramente
insensatez
conflitos
eventual
midiáticos

08. O emprego do advérbio “internacionalmente” (1º parágrafo)
evidencia uma ideia de:
A)
B)
C)
D)
E)

tempo
perspectiva
consequência
condição
explicação

09. Em “é gerida por meio de acordos que asseguram o compartilhamento de suas águas” (1º parágrafo), a palavra “que” retoma
uma expressão anterior. O mesmo processo ocorre com a palavra
“que” no seguinte fragmento:
A) “O mundo já entende que uma bacia hidrográfica”
B) “Observe que, mesmo em áreas onde o recurso hídrico é mais
escasso”
C) “nem há perspectiva de que haja”
D) “podemos ver claramente que a tese da realização da guerra
da água”
E) “uma perspectiva fatalista que talvez tenha maior valor de mercado”

10. Uma palavra que contém uma clara intenção crítica é:
A)
B)
C)
D)
E)

compartilhamento
independentemente
planejamento
histórico
fatalista

11.

No primeiro parágrafo, o verbo “existem” está no plural,
porque concorda com:
A)
B)
C)
D)
E)

internacionalmente
registros de conflitos
disputa
recursos hídricos
alguns casos específicos
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12. Em “já que as soluções técnicas e de planejamento estão se

18. Nos termos da Lei de Execuções Penais, Lei Federal nº 7.210,

tornando mais eficientes e mais baratas” (2º parágrafo), o conectivo
destacado expressa o valor semântico de:

de 11 de julho de 1984, a assistência ao preso terá, dentre outras,
a seguinte natureza:

A)
B)
C)
D)
E)

A) material, que não inclui o direito a vestimentas e alimentação
B) à saúde, que terá caráter somente curativo
C) religiosa, desde que não contrarie a religião praticada pela
diretoria do presídio
D) educacional, que compreenderá a instrução básica e a formação
profissional do preso e do internado
E) jurídica, destinada a qualquer preso ou internado que necessitar
de advogado

explicação
consequência
causa
condição
proporcionalidade

13. No segundo parágrafo, o emprego dos travessões tem o objetivo de:
A)
B)
C)
D)
E)

delimitar o significado de um termo
apresentar uma referência bibliográfica
indicar uma contestação natural
introduzir um comentário contraditório
reivindicar uma ideia ultrapassada

14. No trecho “uma bacia hidrográfica deve ser gerida enquanto
sistema integrado”, a palavra “enquanto” pode ser substituída,
mantendo a ideia global da frase, por:
A)
B)
C)
D)
E)

na proporção de
ao mesmo tempo em que
na condição de
simultaneamente a
ao contrário de

15. Em “mesmo em áreas onde o recurso hídrico é mais escasso”
(2º parágrafo), a palavra “mesmo” é invariável. Essa palavra pode
variar em gênero e número em:
A)
B)
C)
D)

Ele mesmo reconheceu a gravidade de seu erro.
O profissional não fez mesmo o que era esperado.
O jovem não gosta de ficar em casa mesmo em dias de chuva.
Mesmo observando as condições adversas, o rapaz decidiu
mudar-se.
E) O parecer confirmou não ser mesmo possível realizar o procedimento.

19. Segundo o Decreto Estadual nº 2.479, de 08 de março de 1979,
a investidura em cargo em comissão, integrante do Grupo I – Direção
e Assessoramento Superiores – DAS, ocorrerá com:
A)
B)
C)
D)
E)

a posse
o exercício
a nomeação
a designação
a homologação

20. O retorno ao serviço público estadual do funcionário colocado
em disponibilidade é denominado:
A)
B)
C)
D)
E)

reintegração
aproveitamento
readaptação
recondução
reinvestidura

21. Nos termos da Lei Estadual nº 5.427/2009, aplica-se ao instituto da delegação o seguinte normativo:

CONHECIMENTOS DE LEGISLAÇÃO

A) O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados
no portal da transparência.
B) A delegação não poderá ser admitida por meio de convênio ou
outros atos multilaterais.
C) As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo
delegante.
D) O ato de delegação é revogável em até 30 dias de sua edição
por qualquer autoridade pública estadual.
E) A delegação será admitida por tempo determinado somente
nas situações previstas em lei específica.

16. Segundo o Decreto Estadual n° 41.425, de 06 de agosto

22. Nos termos da Lei nº 5.427/2009, pode ser arguida a suspei-

de 2006, que altera e consolida o Estatuto da Fundação Santa
Cabrini-FSC, o Conselho de Administração da FSC contará com
a participação da seguinte autoridade:

ção de autoridade ou agente que:

A)
B)
C)
D)
E)

um Subsecretário de Gestão de Pessoal
um Desembargador da 3ª Câmara Penal do TJ
um Procurador do Tribunal de Contas do Estado
um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
um Juiz Federal

17. Segundo o Art. 1º da Lei Estadual nº 4.984, de 11 de janeiro
de 2007, a parcela da remuneração do trabalho realizado pelos
apenados destinada à indenização dos danos causados pelo
crime, quando determinados judicialmente e não reparados por
outros meios, será de:
A)
B)
C)
D)
E)

15%
20%
30%
5%
40%

A) tenha interesse direto ou indireto na matéria ou na solução do
processo
B) seja cônjuge, companheiro, parente ou afim até o terceiro grau
de qualquer dos interessados
C) tenha participado do processo ou dele venha a participar como
perito, testemunha ou representante ou se tais situações ocorrerem quanto a qualquer das pessoas indicadas no artigo anterior
D) esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou com qualquer das pessoas indicadas no artigo anterior
E) tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos
interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros,
parentes e afins até o terceiro grau

23. Nos termos da Constituição Federal de 1988, são considerados crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia:
A)
B)
C)
D)
E)

a ação de grupos armados contra a ordem constitucional
os definidos como crimes hediondos
a ação de militares contra o Estado Democrático de Direito
a prática de atos de improbidade administrativa
o racismo e os crimes políticos
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24. O auditor do Tribunal de Contas da União, quando no exercício

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

das demais atribuições da judicatura, terá as mesmas garantias e
impedimentos da seguinte autoridade:
A) Ministro do STJ
B) Ministro do STF
C) Desembargador do TJ
D) Juiz do Tribunal Regional Federal
E) Procurador do Estado

31. O número binário 10110111 é representado nas bases decimal
e hexadecimal, respectivamente, como:

25. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, entre outros,
que visem à melhoria de sua condição social:
A) irredutibilidade do salário, protegido da disposição em convenção ou acordo coletivo
B) remuneração do trabalho diurno superior à do noturno
C) garantia de salário, nunca superior ao mínimo, para os que
percebem remuneração variável
D) seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário
E) décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou
no valor da aposentadoria

A)
B)
C)
D)
E)

183 e A6
182 e B7
184 e C8
182 e A6
183 e B7

Observe a figura a seguir, que mostra componentes de uma placa
mãe, e responda às questões de números 32, 33 e 34.

26. Nos termos da Lei Federal n° 8.429/92, constitui ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário:
A) permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou
serviço por preço superior ao de mercado
B) receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou
indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado
C) incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas
ou valores integrantes do acervo patrimonial de entidades públicas
D) receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou
indireta, para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação
em obras públicas
E) utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou
à disposição de qualquer entidade ou ente do Poder Público

27. Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, os contratos
para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados
deverão, preferencialmente, ser celebrados mediante a realização de:
A) concorrência pública
B) tomada de preços
C) concurso
D) pregão
E) carta-convite

28. A modalidade de licitação entre interessados devidamente
cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento
das propostas denomina-se:
A) convite
B) pregão eletrônico
C) concorrência
D) tomada de preços
E) concurso público

32. O componente identificado por C5 recebe a seguinte denominação:
A)
B)
C)
D)
E)

conexão IDE
conexão SCSI
conexão SATA
soquete EISA
soquete MCA

29. É dispensável a licitação para contratação de obras e servi-

33. Os componentes “slot de memória RAM/DDR” e “barramento

ços de engenharia cujo valor da contratação não seja superior a:
A) R$ 15.000,00
B) R$ 8.000,00
C) R$ 65.000,00
D) R$ 150.000,00
E) R$ 30.000,00

PCI-E” estão identificados, respectivamente, por:
A)
B)
C)
D)
E)

30. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
A) o objeto de execução, salvo os seus elementos característicos
B) o regime de execução, mas não a forma de fornecimento
C) os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso
D) o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da
classificação institucional
E) as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução,
sendo exigidas somente as cauções em dinheiro

34. Durante a montagem de um microcomputador versão desktop,
um técnico deve fazer a instalação de uma placa de vídeo Radeon
R7 M265 2 GB usando o seguinte soquete:
A)
B)
C)
D)
E)

C6 e C3
C6 e C7
C2 e C4
C2 e C7
C2 e C3

C7
C6
C3
C2
C1
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35. Durante a digitação de um texto no Writer do pacote
LibreOffice 4.2.3.3, um técnico em informática executou o
atalho de teclado Shift + F3, com o seguinte objetivo:
A)
B)
C)
D)
E)

visualizar texto a ser impresso
inserir uma tabela no texto digitado
exibir texto digitado no layout da web
aplicar alinhamento à esquerda em um texto selecionado
converter uma seleção de maiúscula em minúscula e vice-versa

38. RAID (Redundant Array of Independent Disks) representa uma
técnica para armazenar os mesmos dados em diferentes locais
em diversos discos rígidos. Ao colocar dados em discos diferentes, operações de I/O podem se sobrepor, de forma equilibrada,
melhorando o desempenho. Existem vários tipos de RAID, sendo
um deles ilustrado na figura a seguir:

36. A planilha a seguir foi criada no Excel do pacote MSOffice
2010 BR.

Este tipo de RAID também é conhecido como espelhamento de
disco e possui as seguintes características:
Para determinar o menor número entre todos no intervalo de A3 a
A7, o Excel permite o uso de duas expressões, a primeira usando
MENOR e a segunda a função MÍNIMO. Para determinar o valor
0 mostrado em D7, foi inserida nessa célula umas das seguintes
expressões:
A)
B)
C)
D)
E)

=MENOR(A3:A7) e =MÍNIMO(A3:A7)
=MENOR(A3:A7) e =MÍNIMO(A3:A7;1)
=MENOR(A3:A7;1) e =MÍNIMO(A3:A7)
=MENOR(A3;A7;1) e =MÍNIMO(A3;A7;1)
=MENOR(A3:A7;1) e =MÍNIMO(A3:A7;1)

37. Um técnico em informática criou uma apresentação de slides
no Impress do pacote LibreOffice 4.2.3.3 e, ao final, quer verificar a
qualidade do trabalho realizado. Para fazer a exibição dos slides,
esse técnico pode executar dois atalhos de teclados, assim
caracterizados:
I- A partir do primeiro slide, independente do slide que esteja em
edição no software.
II- A partir do slide atual.
Os atalhos de teclado a serem executados em I e II são, respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

F1 e Shift + F1
F3 e Shift + F3
F5 e Shift + F5
F11 e Shift + F11
F12 e Shift + F12

•
•
•

consiste em, pelo menos, duas unidades que duplicam o armazenamento de dados;
o desempenho de gravação é o mesmo para o armazenamento
de disco único;
fornece o melhor desempenho e melhor tolerância a falhas em
um sistema multiusuário.

O tipo descrito é conhecido por RAID:
A)
B)
C)
D)
E)

0
1
2
3
4

39.

No que diz respeito às tecnologias de “storage”, três tipos
são descritos a seguir:
I- Simples e barato; não permite escalabilidade e está sempre
vinculado a um único servidor, o que prejudica os requisitos
de disponibilidade, pois os dados armazenados não podem ser
acessados diretamente em caso de pane no servidor.
II- É baseado em redes de armazenamento dedicadas e escaláveis, que conectam servidores e dispositivos de storage usualmente no nível de bloco, utiliza o protocolo FC que atende aos
requisitos de desempenho e confiabilidade necessários, sendo
implementado em cinco camadas.
III- É baseado em redes de storage IP, usa protocolos de rede e
de compartilhamento de arquivos e utiliza seu próprio sistema
operacional.
Os tipos I, II e III são conhecidos, respectivamente, pelas siglas:
A)
B)
C)
D)
E)

SAN, DAS e NAS
SAN, NAS e DAS
NAS, SAN e DAS
DAS, NAS e SAN
DAS, SAN e NAS

40. Os sistemas operacionais Microsoft Windows e distribuições
Linux suportam um recurso que permite a execução concorrente
de diversos programas, cada aplicação “rodando” em áreas independentes, de modo que, se uma delas apresenta problemas
de funcionamento, pode ser finalizada sem prejudicar as demais.
A impressão que o usuário tem é de execução simultânea. Esse
recurso é conhecido por multitarefa:
A)
B)
C)
D)
E)

integrada
globalizada
preemptiva
cooperativa
compartilhada
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41. Redes cabeadas padrão Fast Ethernet de 100 Mbps são

45. O desenvolvimento de sistemas envolve diversas fases enca-

implementadas por meio do cabo UTP categorias 5 e 6 e com
conector RJ-45, cuja imagem é mostrada a seguir:

deadas, que constituem o ciclo de vida. Neste contexto, observe a
figura, que se caracteriza por possuir uma tendência na progressão
sequencial entre uma fase e a seguinte.

Nessa implementação, as guias desse conector utilizadas para
transmissão e recepção são, respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

1e2/3e4
1e2/3e6
1e3/5e7
1e3/6e8
2e4/6e8

Este modelo de ciclo de vida de sistemas é conhecido por ciclo
de vida:

Uma sub-rede de computadores com acesso à internet
está configurada, de acordo com a notação CIDR, pelo IP
172.16.20.64/26. Conclui-se que essa sub-rede está operando
com a seguinte máscara:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

46. No que diz respeito à metodologia orientada a objetos, três
tipos de modelos são utilizados para descrever um sistema de
diferentes pontos de vista, sendo assim classificados:

42.

255.255.224.0
255.255.192.0
255.255.255.0
255.255.255.192
255.255.255.224

43. Observe o seguinte algoritmo:

baseado em modularização
baseado em prototipação
baseado em reuso
em cascata
em espiral

I- aquele que descreve os aspectos de um objeto que mudam
com o tempo;
II- aquele que descreve a estrutura estática dos objetos em um
sistema e seus relacionamentos;
III- aquele que descreve como os objetos em um sistema cooperam
para obtenção de resultados mais amplos.
As descrições I, II e III estão associadas, respectivamente, aos
modelos de:
A)
B)
C)
D)
E)

classes, interações e estados
classes, estados e interações
interações, classes e estados
estados, interações e classes
estados, classes e interações

47. Observe a figura que ilustra um dos diagramas da UML, empregados no desenvolvimento de sistemas automatizados.
A saída gerada por esse algoritmo é:
A)
B)
C)
D)
E)

12 9 11 10 10 11 9 12
12 11 10 9 9 10 11 12
12 11 10 9 8 7 6 5
12 10 8 6 6 8 10 12
12 11 9 7 7 9 11 12

44. Observe a tabela a seguir, que pertence a um banco de dados
SQL denominado FSC.

Para deletar a tupla que se refere ao veículo de marca KIA, deve-se
utilizar o seguinte comando SQL:

Essa figura é conhecida por diagrama de:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

JOIN FROM VEICULOS WHERE MARCA = ‘KIA’;
DROP FROM VEICULOS WHERE MARCA = ‘KIA’;
DELETE FROM VEICULOS WHERE MARCA = ‘KIA’;
REMOVE FROM VEICULOS WHERE MARCA = ‘KIA’;
PURGE FROM VEICULOS WHERE MARCA = ‘KIA’;

Casos de Uso
Atores e Funções
Árvore de Decisão
Processos e Atividades
Fluxo de Dados
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48. No que diz respeito à Interface Homem-Máquina, analise os
aspectos listados abaixo.
I- Atributo de qualidade dos produtos que permite aferir se uma
interface com o utilizador é fácil de utilizar;
II- Melhoria dos aspectos funcionais, ergonômicos e visuais do
produto, de modo a atender às necessidades do consumidor,
melhorando o conforto, a segurança e a satisfação dos usuários;
III- Fornecimento das condições básicas para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários
e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de
transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação
e informação, por pessoa com deficiência ou com mobilidade
reduzida.
Os aspectos I, II e III estão diretamente associados, respectivamente, aos conceitos de:
A)
B)
C)
D)
E)

usabilidade, acessibilidade e design
usabilidade, design e acessibilidade
acessibilidade, usabilidade e design
design, usabilidade e acessibilidade
design, acessibilidade e usabilidade

49. Existem softwares que permitem a criação e a manipulação de
imagens, como o Photoshop, cuja finalidade é basicamente fazer
o tratamento de imagens matriciais e o Corel Draw que possibilita
a criação de logomarcas em formato vetorial. Dois exemplos dos
formatos matricial e vetorial são, respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

JPG e WMF
GIF e PSD
PNG e BMP
CDR e PDF
DWG e RTF

50. No que diz respeito aos conceitos da computação gráfica, os
monitores de vídeo funcionam com base no padrão RGB. Neste
padrão, as letras R, G e B correspondem, respectivamente, às
seguintes cores:
A)
B)
C)
D)
E)

vermelho, amarelo e preto
vermelho, amarelo e azul
branco, amarelo e preto
vermelho, verde e azul
branco, verde e azul
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