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De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na Folha de Respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A
ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
Nos itens que avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em
relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS
Texto I
1

4

7

10

13

16

19

22

25

28

31

34

37

Em 1880, o deputado Rui Barbosa, da Bahia, redigiu,
a pedido do presidente do Conselho de Ministros, José Antônio
Saraiva, o projeto de lei de reforma eleitoral. Em abril de 1880,
o Ministério do Império enviaria o documento à Câmara dos
Deputados. Aprovado posteriormente pelo Senado, em janeiro
do ano seguinte seria transformado no Decreto n.º 3.029 e
ficaria popularmente conhecido como Lei Saraiva. Por
intermédio dela, seriam instituídas eleições diretas no país para
todos os cargos, à exceção do de regente, amparado pelo Ato
Adicional.
Naquela época, o voto não era universal: para
participar do processo eleitoral, requeriam-se 200 mil réis de
renda líquida anual comprovada. Havia, no entanto, a previsão
de dispensa de comprovação de rendimentos, que se aplicava
a inúmeras autoridades, como, entre outros, ministros,
conselheiros de estado, bispos, presidentes de província,
deputados, promotores públicos. Praças militares e policiais
não podiam alistar-se.
Para candidatar-se, o cidadão, além de não ter sido
pronunciado em processo criminal, deveria auferir renda
proporcional à importância do cargo pretendido. Deveria,
ainda, solicitar por escrito o seu alistamento na paróquia em
que fosse domiciliado. Candidatos a vereador e a juiz de paz
tinham apenas de comprovar residência no município e no
distrito por mais de dois anos; candidatos a deputado
provincial, dois anos na província; candidatos a deputado geral,
renda anual de 800 mil réis; e candidatos a senador deviam
comprovar, além da idade de quarenta anos, a percepção de
renda anual de um milhão e seiscentos mil réis.
Uma modificação digna de nota é que, a partir daquela
década, os trabalhos eleitorais não seriam mais precedidos de
cerimônias religiosas, como era habitual antes da edição da Lei
Saraiva. Refletindo a relação entre o Estado e a Igreja, já havia
ocorrido que algumas eleições fossem realizadas em templos
religiosos; a partir da lei, apenas na falta de outros edifícios os
pleitos poderiam ser realizados em igrejas, muito embora fosse
possível afixar nelas — como locais públicos que eram —
editais informando eliminações, inclusões e alterações nos
alistamentos.
Títulos eleitorais: 1881-2008. Brasília: Tribunal Superior
Eleitoral, Secretaria de Gestão da Informação, 2009,
p. 11-2. Internet: <www.tse.jus.br> (com adaptações).

Com relação às estruturas linguísticas do texto I, julgue os itens
seguintes.
5

Na linha 26, as vírgulas empregadas após os vocábulos
“provincial” e “geral” evitam a repetição da expressão “tinham
apenas de comprovar”, já expressa na linha 24.
6
O tempo empregado nas formas verbais “enviaria” (R.4), “seria
transformado” (R.6), “ficaria” (R.7) e “seriam instituídas” (R.8)
dá a entender que as ações correspondentes a essas formas
verbais não se concretizaram, de fato, no ano de 1880.
Caso a vírgula que sucede o vocábulo “eleitoral” (R.12) fosse
7
suprimida, o sentido do texto seria preservado, mas não a sua
correção gramatical.
Texto II
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Por dentro da urna. Brasília: Tribunal Superior Eleitoral, 2010, 2.a ed.,
rev. e atual., p. 15-16. Internet: <www.tse.jus.br> (com adaptações).

!FimDoTexto!
Cada um dos itens a seguir apresenta uma proposta de reescrita de
trecho do texto II — indicado entre aspas —, que deve ser julgada
certa se estiver gramaticalmente correta e mantiver o sentido do
texto, ou errada, em caso contrário.
8

!FimDoTexto!
Julgue os itens que se seguem com base nas ideias do texto I.
1

A possibilidade de eleição direta para o cargo de regente não
foi considerada pela Lei Saraiva.

2

Na época a que o texto se refere, todo candidato a cargo
público deveria comprovar o atendimento a requisitos de idade
e rendimento anual.

3

De acordo com o texto, cartazes com informações eleitorais
poderiam ser afixados em locais públicos.

4

As eleições diretas no Brasil tiveram início em 1880.

A votação paralela é um mecanismo adotado pela
justiça eleitoral para confirmar a credibilidade do sistema de
voto eletrônico. Na véspera da eleição, em cada um dos vinte
e sete tribunais regionais eleitorais (TREs), são sorteadas uma
seção da capital e de duas a quatro seções do interior em cada
estado e no Distrito Federal (DF) para a cessão de urnas a
serem testadas.
Logo a seguir, os equipamentos são retirados dos seus
locais de origem e levados, ainda no sábado, para as sedes dos
TREs, onde permanecem sob vigilância.
Na semana que antecede o dia da votação,
representantes de partidos políticos são convocados pelos
TREs para preencherem certa quantidade de cédulas de
votação. Esses votos em cédulas são depositados em urnas de
lona lacradas.
Na votação paralela, o conteúdo das cédulas é digitado
nas urnas eletrônicas sorteadas. Ao final, confrontam-se os
resultados do boletim das urnas eletrônicas com aqueles
obtidos no computador.
Os juízes eleitorais, após serem informados pelos
magistrados dos TREs de que urnas de sua seção foram
sorteadas, providenciam a substituição dos equipamentos por
outros do estoque de reserva.
Em cada estado e no DF, há uma comissão de votação
paralela para cuidar da organização e condução dos trabalhos,
composta por um juiz de direito e quatro servidores da justiça
eleitoral.

9

10

11

“A votação paralela (...) de voto eletrônico” (R. de 1 a 3): O
mecanismo adotado pela justiça eleitoral para confirmar a
credibilidade do sistema de voto eletrônico é chamado de
votação paralela
“são sorteadas (...) e no Distrito Federal (DF)” (R. de 4 a 6): é
sorteada uma seção da capital e entre duas e quatro seções do
interior em cada estado e no Distrito Federal (DF)
“Na semana (...) cédulas de votação” (R. de 11 a 14): Na
semana precedente ao dia do sufrágio, os TREs convocam
representantes de partidos políticos para preencher
determinada quantidade de cédulas de votação
“Na votação paralela, (...) nas urnas eletrônicas sorteadas”
(R. 16 e 17): Na votação paralela, o conteúdo das cédulas são
digitados nas urnas eletrônicas sorteadas
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“Os juízes eleitorais (...) estoque de reserva” (R. de 20 a 23): Os
juízes eleitorais, após serem informados pelos magistrados dos
TREs de que urnas de sua seção foram sorteadas, procedem à
substituição dos equipamentos por outros do estoque de
reserva
“Em cada estado (...) da justiça eleitoral” (R. de 24 a 27): Para
cuidar da organização e condução dos trabalhos de cada estado
há uma comissão de votação paralela, as quais são compostas
por um juiz de direito e quatro servidores da justiça eleitoral

Texto III
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O Decreto n.o 21.076, de 24 de fevereiro de 1932,
primeiro Código Eleitoral pátrio, instituiu a justiça eleitoral no
Brasil, com funções contenciosas e administrativas. Eram seus
órgãos: um Tribunal Superior (de justiça eleitoral — o decreto
não menciona justiça eleitoral), na capital da República; um
tribunal regional, na capital de cada estado, no DF e na sede do
governo do território do Acre, além de juízes eleitorais nas
comarcas e nos distritos. O Tribunal Superior — de justiça
eleitoral — com jurisdição em todo o território nacional,
compunha-se de oito membros efetivos e oito substitutos, e era
presidido pelo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal
(STF). A ele se somavam dois membros efetivos e dois
substitutos, sorteados dentre os ministros do STF, além de dois
efetivos e dois substitutos, sorteados dentre os
desembargadores da Corte de Apelação do DF. Por fim,
integravam a Corte três membros efetivos e quatro substitutos,
escolhidos pelo chefe do governo provisório dentre quinze
cidadãos, indicados pelo STF, desde que atendessem aos
requisitos de notável saber jurídico e idoneidade moral. Dentre
seus membros, elegia o Tribunal Superior, em escrutínio
secreto, por meio de cédulas com o nome do juiz e a
designação do cargo, um vice-presidente e um procurador para
exercer as funções do Ministério Público, tendo este último a
denominação de procurador-geral da justiça eleitoral. Em
relação a esse cargo, nota-se uma peculiaridade, à época da
criação do Tribunal Superior: o procurador-geral da justiça
eleitoral não era o procurador-geral da República, mas sim um
membro do próprio tribunal.
As formas de composição do TSE: de 1932 aos dias atuais.
Brasília: Tribunal Superior Eleitoral, Secretaria de Gestão da Informação,
2008, p. 11. Internet: <www.tse.jus.br> (com adaptações).
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Mem. 03/2015 – SePes
Goiânia, 21 de janeiro de 2015.

Ao Senhor Chefe do Setor de Estágios (SEst)

Assunto: Novos procedimentos para envio de frequência de
estagiários

1.
Para garantir mais agilidade em relação ao pagamento da
bolsa-estágio, informo que, a partir do mês de abril deste ano, serão
adotados novos procedimentos para o envio da frequência dos
estagiários ao Setor de Pessoal (SePes).
2.
A frequência mensal de cada estagiário deverá ser enviada
para o endereço de email do SePes até o quinto dia útil de cada mês.
3.
As informações do email devem ser complementadas com
anexo contendo a planilha de frequência de estagiários, carimbada
e assinada pelo chefe do SEst e pelos estagiários.
4.
A observância desses procedimentos é essencial para evitar
atrasos no pagamento da bolsa.
Atenciosamente,

(espaço para assinatura)
[nome do signatário]
Chefe do Setor de Pessoal
!FimDoTexto!
Com base no Manual de Redação da Presidência da República,
julgue os itens seguintes, relativos à correspondência oficial
hipotética apresentada.
21

A finalidade comunicativa do expediente em apreço é anunciar
novas diretrizes a serem seguidas pelo SEst na comunicação da
frequência dos estagiários ao SePes.

22

o DF e o território do Acre não eram considerados unidades
federativas do Brasil em 1932.
diferentemente dos anos que se seguiram, em 1932 o
procurador-geral da justiça eleitoral era um membro do próprio
Tribunal Superior — de justiça eleitoral.
antes de 1932, as funções da justiça eleitoral no Brasil não
eram contenciosas nem administrativas.

A substituição do fecho “Atenciosamente” por
Respeitosamente, apesar de denotar impessoalidade,
característica dos textos oficiais, seria inadequada no
expediente oficial em questão.

23

No tipo de texto oficial ilustrado, a assinatura e a indicação do
cargo da autoridade que o expede constituem informações
obrigatórias para a identificação do signatário, ao passo que o
nome dessa autoridade constitui informação opcional.

Com referência às estruturas linguísticas do texto III, julgue os itens
a seguir.

24

Se, na situação em apreço, o SePes não tivesse determinado o
email como via para a remessa da planilha de frequência de
estagiários pelo SEst, este poderia fazer uso do memorando.

25

As regras da norma padrão do português seriam respeitadas se,
no parágrafo 4 do texto, a expressão “para evitar” fosse
substituída por para que se evite.

26

A situação comunicativa mediada pelo texto em questão
envolve três interlocutores: o chefe do SePes (comunicador),
o chefe do SEst (destinatário direto) e os estagiários
(destinatários indiretos).

!FimDoTexto!
De acordo com as informações apresentadas no texto III,
14
15

16

17
18
19

20

Na linha 20, o sujeito da forma verbal “elegia” é o termo “o
Tribunal Superior”.
O emprego de acento indicativo de crase na expressão “A ele”
(R.12) — À ele — prejudicaria a correção gramatical do texto.
A correção gramatical do texto seria preservada caso se
pospusesse, na linha 12, o pronome “se” à forma verbal
“somavam”, da seguinte forma: somavam-se.
Caso a vírgula que sucede o nome “cidadãos” (R.18) fosse
suprimida, a correção gramatical do texto seria mantida.
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Considere as proposições P e Q apresentadas a seguir.
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Q: Se R for um número natural divisível por 3 e por 5, então R será
divisível por 15.

Um eleitor deverá escolher um entre os candidatos A, B,
C e D. Ele recebeu, de seus amigos, as quatro seguintes mensagens
a respeito desses candidatos:
• Os candidatos A e B são empresários.
• Exatamente dois entre os candidatos A, B e C são empresários.
• O candidato A é empresário.
• O candidato C é empresário.

Tendo como referência as proposições P e Q, julgue os itens que se
seguem, acerca de lógica proposicional.

Com base nas informações apresentadas, julgue os próximos itens,
considerando que o eleitor sabe que exatamente uma das mensagens
é falsa e que exatamente um dos candidatos não é empresário.

P: Se H for um triângulo retângulo em que a medida da hipotenusa
seja igual a c e os catetos meçam a e b, então c2 = a2 + b2.

27

Se R for um número natural e se U, V e W forem as seguintes
proposições:
U: “R é divisível por 3”;
V: “R é divisível por 5”;
W: “R é divisível por 15”;
então a proposição ¬Q, a negação de Q, poderá ser
corretamente expressa por UvVv(¬W).

28

A proposição P será equivalente à proposição (¬R) w S, desde
que R e S sejam proposições convenientemente escolhidas.

29

A veracidade da proposição P implica que a proposição
“Se a, b e c são as medidas dos lados de um triângulo T, com
0 < a # b # c e c2 … a2 + b2, então T não é um triângulo
retângulo” é falsa.

A respeito de lógica proposicional, julgue os itens subsequentes.
30

A proposição “No Brasil, 20% dos acidentes de trânsito
ocorrem com indivíduos que consumiram bebida alcoólica” é
uma proposição simples.

31

A proposição “Todos os esquizofrênicos são fumantes; logo,
a esquizofrenia eleva a probabilidade de dependência da
nicotina” é equivalente à proposição “Se a esquizofrenia não
eleva a probabilidade de dependência da nicotina, então existe
esquizofrênico que não é fumante”.

32

Se P, Q e R forem proposições simples e se T for a proposição
composta falsa [Pv(¬Q)]6R, então, necessariamente, P, Q e R
serão proposições verdadeiras.

33

A proposição “Quando um indivíduo consome álcool ou
tabaco em excesso ao longo da vida, sua probabilidade de
infarto do miocárdio aumenta em 40%” pode ser corretamente
escrita na forma (PwQ)6R, em que P, Q e R sejam proposições
convenientemente escolhidas.

André, Bruno e Carlos, técnicos de um TRE, começaram
a analisar, no mesmo instante e individualmente, as prestações de
contas das campanhas de três candidatos, compostas de 60
documentos cada uma. Cada um dos técnicos deveria analisar as
contas de um candidato. Ao terminar a análise de sua parte, Carlos,
sem perda de tempo, passou a ajudar Bruno e, quando os dois
terminaram a parte de Bruno, eles se juntaram, imediatamente, a
André, até que os três juntos terminaram todo o trabalho, cada um
mantendo o seu ritmo até o final.
Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens seguintes,
considerando que em 10 minutos de trabalho, André analise
2 documentos, Bruno, 3 documentos e Carlos, 5.
34

A análise de todos os documentos foi feita em mais de
5 horas.

35

Carlos concluiu a análise de sua parte dos documentos em
menos de 90 minutos.

36

Quando Carlos concluiu a análise de sua parte dos
documentos, André e Bruno haviam analisado, juntos, a
mesma quantidade de documentos que Carlos.

37

As informações são suficientes para se concluir que o
candidato D é empresário.
38 O candidato A é empresário.
As prestações de contas das campanhas dos 3 candidatos
a governador de determinado estado foram analisadas por
3 servidores do TRE desse estado. Considerando que um servidor
pode analisar nenhuma, uma ou mais de uma prestação de contas e
que, por coincidência, cada um dos 3 candidatos é parente de um
dos 3 servidores, julgue os itens que se seguem.
39

Se as prestações de contas forem distribuídas para análise de
forma aleatória e independente, então a probabilidade de que
cada servidor analise as contas de seu parente é inferior a 1/30.
40 A quantidade de maneiras distintas de se distribuírem as
prestações de contas entre os 3 servidores de modo que
nenhum deles analise as contas de um parente é superior a 5.
Acerca da ética no serviço público, cada um dos itens que se
seguem apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva
a ser julgada.
41

Mauro, estudante de direito que cumpre estágio em um TRE,
foi flagrado pelo presidente do tribunal quando acessava sítios
eletrônicos impróprios em um dos computadores do órgão.
Nessa situação, não há que se falar em desobediência ao
Código de Ética dos Servidores Públicos, uma vez que Mauro
não é servidor público.
42 Mirtes, que é servidora pública com mais de vinte anos de
ofício em um TRE, acostumou-se com a forma tradicional de
realizar suas tarefas e, por isso, se recusa a utilizar os sistemas
eletrônicos institucionais que foram instalados em seu
departamento. Nessa situação, a chefia imediata de Mirtes deve
adaptar a rotina de trabalho para que ela possa continuar a
trabalhar da forma que lhe é mais conveniente em respeito a
sua longa carreira no tribunal.
43 Rodrigo, servidor público, tem o hábito de consumir bebida
alcoólica em excesso em bares e restaurantes da cidade duas
ou três vezes por semana após seu horário de trabalho,
ocasiões em que fica bastante embriagado. Nessa situação,
ainda que a embriaguez habitual ocorra fora do ambiente do
trabalho, a conduta de Rodrigo fere dispositivo do Código de
Ética dos Servidores Públicos.
A respeito da Lei n.º 8.112/1990, cada um dos próximos itens
apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser
julgada.
44

45

46

Alice, aprovada em concurso público para o cargo de técnico
administrativo de um TRE, precisa acompanhar cirurgia de
ente familiar que ocorrerá no mesmo dia em que foi marcada
sua posse. Nessa situação, Alice poderá nomear, por
procuração específica, alguém que a represente no ato da
posse.
Em razão de uma reforma administrativa realizada no âmbito
do Poder Judiciário, os cargos ocupados por alguns servidores
estáveis de determinado TRE foram extintos, e esses
servidores foram colocados em disponibilidade. Nessa
situação, o retorno dos servidores à atividade pública poderá
dar-se por recondução, caso em que eles passarão a ocupar
cargos de atribuições e vencimentos compatíveis com os
anteriormente ocupados.
Paulo, técnico judiciário em exercício na capital do estado de
jurisdição de um TRE, pediu sua remoção para outra cidade, na
mesma jurisdição desse tribunal. Nessa situação, se for
removido, Paulo não terá direito a ajuda de custo.
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47

Um processo administrativo disciplinar instaurado para apurar possíveis irregularidades cometidas por um servidor público federal
revelou o desvio de verbas públicas. Nessa situação, o eventual ajuizamento da ação penal não extinguirá o procedimento
administrativo contra o servidor.
Cada um dos itens que se seguem apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com base no Regimento Interno
do TRE/GO.
48

Após regular processo administrativo disciplinar aberto contra Júlio, servidor do TRE/GO, a comissão processante concluiu pela
aplicação da penalidade de demissão. Nessa situação, caberá ao corregedor-geral do tribunal decidir sobre a imposição de pena
disciplinar ao servidor faltoso.
49 Um partido político fez ao TRE/GO uma consulta sobre matéria eleitoral em termos gerais e hipotéticos. A análise para elaboração
de parecer levou à conclusão de que o tema objeto da consulta poderia ter alcance nacional. Nessa situação, o TRE/GO deverá
comunicar o fato ao Tribunal Superior Eleitoral.
50 A pauta de julgamento do TRE/GO de certo dia foi publicada no Diário Oficial Eletrônico regularmente e com a devida antecedência.
No entanto, horas antes do início do julgamento dos processos pautados, um candidato a cargo eletivo impetrou um habeas corpus
ao tribunal. Nessa situação, o habeas corpus poderá ser julgado ainda que não tenha havido publicação que o inserisse na pauta do
dia.
Espaço livre
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Julgue os itens a seguir, a respeito de meios físicos de transmissão
usados em redes de computadores.

Julgue os seguintes itens, a respeito da modelagem de dados.
65

Considere a seguinte situação hipotética.
Em um banco de dados referente a um curso, um aluno pode
estar em mais de um curso ao mesmo tempo. Além disso, na
tabela de cursos realizados por aluno, estão presentes as chaves
estrangeiras aluno e curso.
Nessa situação, tanto o código do curso como o código do
aluno são chaves primárias nas tabelas curso e aluno,
respectivamente.

Para que os dispositivos de uma rede local possam transmitir
dados em um enlace ponto a ponto, é necessário utilizar um
equipamento roteador.
54 Os pacotes de dados enviados por um dispositivo de uma rede
local devem passar pelo gateway padrão para chegar a um
dispositivo que faça parte de outra rede externa.
Com relação à tecnologia de redes locais e de longa distância,
julgue os itens seguintes.

66

Ao se excluir uma tupla de um banco de dados, pode-se violar
a integridade referencial desse banco por uma chave primária.

67

Um conjunto de entidades que não possuem atributos
suficientes para formar uma chave primária é definido como
um conjunto de entidades fortes.

68

Uma chave primária identifica um único valor de uma tupla no
banco de dados e não possui mais de um atributo na tabela.

55

Acerca da metodologia PMI (project management institute) para
desenvolvimento de projetos de software, julgue os itens a seguir.

51

Em cabeamento de par trançado, os enlaces do tipo half-duplex
são utilizados para transmitir e receber dados simultaneamente.
52 Por meio de uma fibra óptica, é possível transmitir dados em
distâncias maiores que em fios de cobre; no entanto, estes
possuem maior capacidade de gerenciamento de banda que as
fibras.
Acerca dos elementos de interconexão de redes de computadores,
julgue os próximos itens.
53

Em uma rede local wireless que utilize o padrão G do IEEE, a
transmissão de dados entre os dispositivos pode atingir a taxa
de 300 Mbps.
56 As redes MPLS (multiprotocol label switching) são
normalmente comercializadas por operadoras de
telecomunicação e oferecem a capacidade de priorizar tráfegos
de voz e dados, de acordo com a demanda da organização que
optar por esse serviço.
57 Uma rede privada virtual, conhecida também como VPN
(virtual private network), pode ser usada para interligar duas
redes locais, utilizando-se um meio público como a Internet, de
forma a aumentar a segurança para a integridade e
confidencialidade dos dados.
Julgue os itens a seguir, a respeito de arquitetura, protocolos e
serviços de redes de comunicação.

69

O processo de criação da estrutura analítica de um projeto
independe da declaração do escopo desse projeto, podendo ser
desenvolvido em reuniões de requisitos.

70

Após se elaborar a estrutura analítica de um projeto, é possível
definir e sequenciar atividades para que os objetivos do projeto
sejam alcançados.

71

De acordo com o PMBOK, o caminho crítico de um projeto
consiste no caminho mais longo de atividades e que determina
a menor duração de um projeto.

72

Ao se planejar a resposta a um risco que poderá atrasar o
projeto, o registro de riscos pode ser atualizado sem que haja
necessidade de atualização do plano de gerenciamento do
projeto.

73

No grupamento de processos de iniciação de um projeto, no
termo de abertura do projeto definem-se os requisitos iniciais
do projeto e o que não será feito nesse projeto.

74

Apesar de o processo de aquisição fazer parte dos processos de
execução, a aquisição só é finalizada dentro do grupamento de
processos de encerramento do projeto.

58

Quando o cliente de um serviço DNS (domain name system)
envia um pedido de resolução de nomes a um servidor, esse
pedido é transportado pelo TCP, que se encarrega de buscar os
servidores DNS primário e secundário.
59 Uma conexão entre um computador cliente a um computador
considerado servidor, para visualizar uma página web, através
do protocolo HTTP, é possível afirmar que será utilizado o
protocolo de transporte TCP (transmission control protocol).
60 O TCP envia flags para solicitar mudanças no estado das
conexões. A flag ACK, quando enviada sozinha, solicita o
início de uma nova conexão.
61 No gerenciamento de uma conexão TCP, dependendo da
operação, a conexão passa por diversos estados; entre estes, o
estado conhecido como closing indica que ambos os lados da
conexão tentaram encerrar a transmissão simultaneamente.
62 As portas identificadas com valores inferiores a 1.024 são
destinadas ao uso de serviços padronizados; entre estes, o
serviço denominado IMAP, que oferece recursos para
compartilhamento de impressoras em uma rede.
A respeito de ambientes virtuais para servidores, julgue os itens
subsequentes.
63

64

O uso de contêineres tem crescido acentuadamente,
principalmente para apoiar desenvolvedores na
disponibilização de ambiente reservado com as respectivas
necessidades para a execução e a realização de testes de
aplicações em desenvolvimento. Essa tecnologia tem como
vantagem dispensar a necessidade de hypervisor de
virtualização.
Paravirtualização é a situação em que um sistema operacional
que esteja sendo executado em uma máquina virtual faz suas
chamadas diretamente no hardware para operações de entrada
e saída.

Entre as diversas tecnologias utilizadas para se desenvolver um
portal corporativo dinâmico, existem os webservices, que facilitam
as trocas de informações entre sistemas. Com referência às
tecnologias normalmente empregadas em webservices, julgue os
próximos itens.
75

Na busca de um produto em uma loja virtual por meio de um
webservice, quando o produto é encontrado, o protocolo HTTP
retorna um HTTP/1.1 404, o que facilita o tratamento do
pedido no programa cliente.

76

Por meio de webservice, um sistema desenvolvido em PHP
pode trocar informações, via arquivos XML, com uma
aplicação que retorne uma lista de endereços postais,
desenvolvida em Java.

77

Um documento SOAP é um XML que possui um elemento raiz
denominado fault, que é utilizado para armazenar dados de
transporte da informação.

78

Por meio do protocolo chave HTTP, é possível utilizar o
método PUT para se criar um novo recurso de um webservice.

||136TRE_GO_004_01N302891||

Cespe | Cebraspe – TRE_GO – Aplicação: 2015

Julgue os seguintes itens, relativos à tecnologia Ajax.

Julgue os itens a seguir, relativos a lógica de programação.

79

Para que um sítio tenha todas as suas interações indexadas pelo
Google, deve-se utilizar sempre o Ajax e executar JavaScript
em todas as interações com os clientes.

80

Se o Ajax for usado para atualizar determinada imagem em
uma página de compras, o objeto utilizado para a solicitação
Ajax, na programação do evento de clique, será o
XmlHttpRequest.

81

Em um sítio que utilize Ajax para enviar ao servidor dados da
senha de cartão de crédito via protocolo HTTP, é possível que
pessoa mal-intencionada intercepte os dados transmitidos.

93

94

declarar variáveis
fatorial, nr
iniciar programa
ler nr
fatorial = 1
enquanto (nr > 1) faça
fatorial = fatorial * nr
nr = nr – 1
fim-enquanto
exibir fatorial
fim programa

Com relação à JPA (Java persistence API), julgue os itens
subsequentes.
82

Ao se declarar uma coluna que seja a chave primária de uma
tabela, é necessário utilizar a anotação @Id.

83

Para que uma classe Java efetue consultas em determinada
entidade do banco de dados, é necessário elaborar o SQL e,
depois, convertê-lo para JPQL (Java persistence query
language).

84

A anotação @Entity significa que determinada classe Java
é uma entidade do banco de dados. Caso essa entidade tenha
nome que não seja o da tabela, será necessário utilizar a
anotação @Table.

Considere a situação a seguir.
Um programa tem de correlacionar os nomes Ana, Maria e
Simone aos sobrenomes Costa, Oliveira e Santos, não
necessariamente nessa ordem. A mulher de sobrenome Costa,
que não é Ana, tem mais idade do que Simone, e a mulher de
sobrenome Santos tem o dobro da idade das outras
duas.Nessa situação, se uma lógica de programação for
executada de forma adequada, os sobrenomes corretos de Ana,
Maria e Simone serão, respectivamente, Oliveira, Costa
e Santos.
O pseudocódigo a seguir lê um número não negativo e mostra
na tela o seu fatorial.

95

96

O processo de depuração visa encontrar erros lógicos e de
execução do programa para corrigi-los e(ou) eliminá-los. Esse
processo não inclui os erros de compilação.
Comumente usados em fluxogramas representativos de
sistemas, os símbolos abaixo correspondem, respectivamente,
a dados armazenados, processo, documento e entrada manual.

Julgue os seguintes itens de acordo com a linguagem Java.
85

Uma classe não pode conter mais de um método construtor em
seu próprio interior.

86

As

declarações

String

S1=”Brasil”;

e

A respeito de estruturas de dados, julgue os itens seguintes.
97

String S2=”Brasil”; criarão o mesmo objeto String.
87

Em um grupo do tipo Array, podem-se armazenar dados de
diferentes tipos.

88

A atribuição de valor declarada por meio da instrução
Private final int salario = 798; não permite que o
valor da variável salario seja modificado dentro da classe
Java.

89

Na linguagem Java, todos os objetos derivam da classe
java.lang.string.

90

Uma classe do tipo interface possui apenas declaração de
métodos estáticos públicos sem aplicação concreta, razão por
que só pode ser implementada em classes abstratas.

No que se refere à interface de interação entre sistemas e usuários,
julgue os próximos itens.
91

92

Mesmo que apresente diversos erros durante sua utilização, um
sistema poderá ser considerado de boa usabilidade se for de
fácil aprendizagem, eficiente na utilização e fácil de lembrar e,
adicionalmente, satisfizer as necessidades do usuário.
A usabilidade de um sistema web será considerada muito boa
se qualquer usuário iniciante não tiver dificuldades para
utilizar esse sistema de forma esporádica.

98

99

100

Se P for uma pilha de dados, então a operação
Top(P)retornará e removerá o item que estiver no topo da
pilha.
A implementação de lista por meio de apontadores permite
utilizar posições não contíguas de memória, de modo a se
poder inserir e retirar elementos sem que haja necessidade de
deslocar os itens seguintes da lista.
A estrutura de uma lista encadeada mantém uma coleção de
itens em ordem linear, sem, no entanto, exigir que eles ocupem
posições consecutivas na memória.
Listas generalizadas são estruturas de dados flexíveis que
podem representar qualquer tipo de lista linear, mas não
árvores em diferentes graus.

Com referência à organização de arquivos, julgue os próximos
itens.
101
102
103

104

Uma vantagem do arquivo direto é poder determinar funções
que gerem menor número de colisões.
Uma inversão em um arquivo invertido é um conjunto de listas
invertidas associadas a uma chave de acesso.
Em cada passo do método de ordenação conhecido como quick
sort, cada elemento do vetor é comparado com o seu sucessor.
Nessa comparação, os dois elementos comparados serão
trocados de posição caso estejam fora de ordem.
Nos arquivos sequenciais indexados, à medida que se diminui
a frequência de acessos seriais, relativamente à frequência de
acessos aleatórios, a manutenção da ordem física do arquivo
encontra uma compensação cada vez menor relativamente à
eficiência de acesso.
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Julgue os itens que se seguem, concernentes à arquitetura
cliente-servidor em multicamadas.
105

106

Uma estação cliente nunca estabelece comunicação direta com
o servidor de banco de dados, mas sim com uma camada
intermediária, a qual se comunica com o banco de dados.
Nesse tipo de arquitetura, um terminal pode executar a
aplicação, enquanto outro terminal exibe o resultado na tela.

A respeito de desenvolvimento e manutenção de sistemas, julgue os
itens seguintes.
107

108

109

No desenvolvimento mediante a utilização da metodologia
estruturada, têm-se os dados e as funções separados; já na
orientação a objeto, os objetos são compostos de dados e das
funções que os modificam, podendo interagir entre eles por
meio da troca de mensagens.
Durante o desenvolvimento de um novo sistema, a
prototipação descartável é adequada para se compreender
melhor os requisitos.
Requisitos não funcionais são as restrições sobre os serviços
ou declarações de funções que o sistema deve fornecer.

Julgue os itens subsequentes à luz do paradigma de orientação a
objetos.
110

111
112

Os dois tipos de implementação de objetos concorrentes são
servidores e objetos ativos. Nos servidores, o objeto é
implementado com um processo paralelo, por meio do uso de
métodos correspondentes às operações definidas. Nos objetos
ativos, o estado do objeto pode ser modificado por operações
internas em execução dentro do próprio objeto.
Uma associação pode tornar-se uma classe em que cada
ligação gera uma instância de classe.
Uma classe abstrata possui instâncias diretas, bem como suas
classes descendentes.

Acerca de bancos de dados, julgue os seguintes itens.
113

114

115

Nas organizações, o emprego de sistemas gerenciadores de
banco de dados promove a segurança e a consistência dos
dados, favorecendo a redundância e garantindo a integridade
dos dados.
O administrador de banco de dados tem como atribuição, entre
outras, decidir que dados devem ser armazenados no banco de
dados e estabelecer normas para manter e tratar esses dados.
As três principais etapas de execução de um projeto de banco
de dados são projeto lógico, projeto físico e criação do banco
de dados.

Julgue os próximos itens, a respeito de bancos de dados relacionais.
116
117

Os autorrelacionamentos só podem possuir cardinalidade dos
tipos de um para um e de um para muitos.
Um atributo de uma entidade pode ser composto e
mutivalorado ao mesmo tempo.

Julgue os itens a seguir, a respeito da linguagem SQL.
118

O comando SQL a seguir mostra, em ordem, os empregados
listados na tabela Empregado que também constam na tabela
Treinamento como tendo realizado treinamento com prazo
superior a três dias e que têm salário fixo igual ou superior a
R$ 2.000,00.

SELECT nome_empregado, prazo_treinamento
FROM Empregado E, Treinamento T
WHERE salario_fixo >= 2000.00 AND
prazo_treinamento > 3 AND
E.cod_empregado = T.cod_empregado;
119 As instruções de manipulação de dados INSERT e DELETE
(excluindo-se a forma CURRENT) não necessitam de cursores.
120

Um dos qualificadores para o OUTER JOIN previstos na
sintaxe SQL ANSI é o FULL OUTER JOIN, em que são
incluídas todas as linhas que satisfaçam a expressão tanto da
primeira, quanto da segunda tabela.
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