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31. O utilitário de compressão ZIP baseia-se no algoritmo LZ77 que. Para esse
algoritmo pode-se afirmar que
(A) seu tempo de processamento se reduz com o aumento da janela deslizante.
(B) considera padrões de repetição de no mínimo três símbolos para criar um
código novo no buffer de histórico deslizante.
(C) utiliza um buffer de histórico deslizante (janela) e um buffer de varredura
antecipada (look-ahead) para capturar padrões de repetição.
(D) o tamanho da informação compactada não é influenciado pelo tamanho da
janela deslizante.
(E) é mais eficaz na compressão de textos do que na compressão de imagens.
32. No sistema operacional Linux, qual dos comandos abaixo permite a exibição na
tela de um calendário apresentando os dias do mês anterior, do mês atual e do
próximo mês do ano?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

calendar -3
calendar-t
date -t
cal -t
cal -3

Visto:
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33. Em relação ao superbloco do sistema de arquivos no sistema operacional Linux
é correto afirmar que é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

um registro que descreve as características do disco rígido.
um registro que descreve as características do sistema de arquivos.
o nome para uma aglomeração de blocos de um arquivo do sistema.
o nome para uma aglomeração de inodes de um arquivo do sistema.
uma entrada na tabela de registros inodes.

34. No sistema operacional Linux, para examinarmos apenas as portas que estão
ouvindo e os processos associados a elas, devemos utilizar o comando
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

netstat -l
netstat -a
netstat -p
netstat -la
netstat -lp

35. O sub-sistema registrador de eventos (logs) do sistema operacional Linux é o
denominado de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

logger.
syslog.
syslogd.
openlog.
lastlog.
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36. Existe uma história entre os matemáticos que afirma existir certa confusão destes
com as datas relacionadas ao Natal e ao último dia do ano. Considerando a
representação de números na notação (nnnnnnn)b, onde b = base de numeração,
este fato pode ser explicado porque
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(25)16 = (31)8
(25)8 = (31)10
(25)10 = (31)8
(25)10 = (31)16
(25)16 = (31)10

37. Qual a expressão algébrica simplificada para a saída S do circuito digital abaixo?

Visto:
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38. Considerando a aritmética binária e a representação de números na notação
(nnnnnnn)b, onde b = base de numeração, assinale a alternativa correta com
relação ao resultado da operação de disjunção exclusiva (A)2 XOR (B)2, sendo A
e B números binários de dois dígitos apenas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O resultado será 11 se A e B forem iguais
O resultado será 00 se A e B forem iguais
O resultado será 00 se A for “complemento de um” de B
O resultado será 00 se B for “complemento de um” de A
O resultado será 10 se A for “complemento de um” de B

39. Um conversor analógico-digital (ADC) com 12-bits e resolução de 0,001 volts
será capaz de representar que faixa de valores de tensão?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

0,001 a 4,096 volts.
0,000 a 4,096 volts.
0,000 a 4,095 volts.
-2,048 a 2,048 volts.
-2,047 a 2,047 volts.

40. Considerando a aritmética binária, a operação A << B representa o deslocamento
de “B” bits à esquerda sobre um número “A” binário. A alternativa que
representa uma fórmula matemática equivalente ao resultado final sobre esta
mesma operação, porém em uma base decimal é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A / 2B
2B / A
2B x A
BA
AB
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41. O resultado da soma dos números binários (1537)8 e (2236)8 é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(3775)8
(376D)16
(100000001001)2
(819)16
(4031)10

Visto:
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45. A função da MMU (Memory Management Unit) é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

aumentar a taxa de acertos do sistema de memória virtual.
mapear endereços virtuais em endereços físicos na memória.
definir a configuração da memória virtual no sistema operacional.
estabelecer o número de níveis de hierarquia da CACHE do processador.
separar a área de memória usada pelo usuário da usada pelo sistema
operacional.

42. Pode-se afirmar que os temporizadores de software são
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

mais precisos que os temporizadores de hardware.
implementados no software do usuário.
implementados no BIOS do computador.
implementados no núcleo do sistema operacional.
usados para computar a data/hora do sistema operacional.

43. Considerando a representação de números na notação (nnnnnnn)b, onde b = base
de numeração, assinale o valor correto da operação:

46. O padrão de codificação de áudio MPEG camada 3 (MP3) consegue altas taxas
de compressão de dados utilizando
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

codificação multilayer.
codificação perceptual.
codificação waveform.
transformada de Fourier de Tempo Curto.
transformada Wavelet.

(X)10 = [(FF)8 XOR (255)10 ] AND [(68)10 XOR (BB)16]

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

255
128
64
32
0

44. A licença de uso shareware para softwares de computadores
(A) permite que o usuário avalie gratuitamente o software, mas requer o
pagamento da licença em caso de uso continuado.
(B) limita o número de re-instalações do software no mesmo equipamento.
(C) é uma versão limitada do software.
(D) dá direito ao uso de um número ilimitado de cópias, desde que o software
seja instalado apenas em computadores dentro de uma mesma rede.
(E) aplica-se aos softwares que possuem o direto de propriedade intelectual
liberado.

47. O Armazenamento Estável é uma técnica para assegurar a consistência de dados
gravados em discos rígidos que
(A) substitui a tecnologia RAID.
(B) usa o código de Hamming para detecção de erros.
(C) garante que o dado será escrito no disco mesmo que ocorra uma falha de
alimentação de energia durante a escrita.
(D) garante a confiabilidade dos dados nos blocos usando apenas um disco
rígido.
(E) é implementada por software.
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48. Em dispositivos móveis (Smartphones, PDAs, etc.) em que não existem discos
rígidos para funcionar como memória secundária, pode-se afirmar que
(A) não há necessidade de reservar memória para a execução do sistema
operacional.
(B) não há o conceito de endereços de memória virtuais.
(C) existe memória virtual, mas sem paginação por demanda.
(D) a memória virtual funciona sem tabela de páginas.
(E) a memória virtual é completamente implementada em hardware, sem a
interferência do sistema operacional.

Visto:
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51. Um dos serviços estabelecidos pelo esquema de segurança PGP (Pretty Good
Privacy) é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

gerenciamento de chaves privadas.
segmentação.
sincronismo de base de tempo.
identificador de algoritmo de assinatura.
concessão de ticket.

52. O UDP é um protocolo usado pelo seguinte protocolo da camada de aplicação:
49. A criptoanálise é a técnica de
(A)
(B)
(C)
(D)

calcular o custo para quebrar a cifra de um código.
garantir a privacidade da chave primária de criptografia.
transformar texto claro em texto cifrado.
decifrar uma mensagem sem qualquer conhecimento dos detalhes da
criptografia.
(E) avaliar a sensibilidade de um algoritmo de criptografia à mudança da chave
primária.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Simple Mail Transfer Protocol.
Hyper Text Transfer Protocol.
Internet Message Access Protocol.
Domain Name System.
Post Office Protocol version 3.

53. Considere o programa escrito em linguagem C:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

50. O princípio de criptografia usando cifra de bloco simétrico está presente no
algoritmo de criptografia
(A) Cipher Block Chaining - CBC.
(B) Electronic Code Book - ECB.
(C) Miller-Rabin.
(D) RC4.
(E) Data Encryption Standart - DES

int main () {
int a = 2;
printf ("%d", (a%2 == 0 ? (a*=2,a++):(a/2,--a)));
}
O resultado impresso será

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

o valor 1.
o valor 2.
o valor 4.
o valor 5.
uma mensagem de erro.
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54. Considere o programa escrito em linguagem C:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main () {
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Visto:
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O resultado impresso será

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

o valor 2.
o valor 3.
o valor 4.
o valor 10.
uma mensagem de erro.

int x,y,z;
x=(y=2,z=2*y,z+4);
printf ("%d", x);

56. Considere a classe Codigo escrito em linguagem JAVA e as alternativas a seguir:
}
O resultado impresso será

(A) o valor 8.
(B) o valor 6.
(C) o valor 4.
(D) o valor 2.
(E) uma mensagem de erro.
55. Considere o programa escrito em linguagem C:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

public class Codigo
{

II – A linha 10 compila corretamente.
private int a=0;
private double b = 1.0;
public String s;
public void main(String[] args){
@Inicio do Programa
a = b;
s = "1" + a;
}
}

Estão corretas as alternativas:
int main () {
int vetor[] = {1, 4, 5, 11, 17};
int *p1, *p2;
p1 = &vetor[2];
p2 = vetor;
printf("%d\n", p1 - p2 );
}

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I – A linha 9 é um comentário.

I e IV
IeV
II e III
III e IV
II e V

III – A linha 11 compila corretamente.
IV – Uma subclasse de Codigo poderá
ler a variável s.
V – Uma subclasse de Codigo poderá
modificar as variáveis a e b.
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57. Considere a classe Codigo escrito em linguagem JAVA a seguir:
public class Codigo{
public static void main(String args[]) {
int op, acumulador = 0;
op = 0;
while (op < 9) {

public class Codigo{
public interface Eletrodomestico {
public boolean ligado ();
}
public abstract class TV implements Eletrodomestico {
public boolean ligado () {
return (true);
}
public abstract void setNome(String nome);
}
public class LCD extends TV{
private String nomeInterno;
public void setNome(String nome){
this.nomeInterno = nome;
}
}
}

}

Assinale a alternativa correta.

Ao executá-lo, será impresso o seguinte valor

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1
2
8
10
12
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58. Considere a classe Codigo escrito em linguagem JAVA a seguir:

++op;
switch(op%3) {
case 1:
acumulador += op;
case 2:
acumulador -= op;
break;
default:
continue;
}
acumulador += op;
}
System.out.println (acumulador);
}

Visto:

Não é possível realizar uma sobrecarga do método ligado na classe LCD.
Uma sobrecarga do método setNome é possível na classe LCD.
A implementação do método ligado é opcional na classe TV.
A implementação do método setNome é opcional na classe LCD.
A implementação do método ligado é obrigatório na classe TV.
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59. Considere o modelo proposto pelo PMI (Project Management Institute) para o
gerenciamento de projetos e o organograma abaixo (as caixas em cinza
representam equipes envolvidas em atividades de projeto):
Executivo-Chefe

Gerente Funcional

Gerente Funcional

Gerente de gerentes de projeto

Equipe

Equipe

Gerente de Projeto

Equipe

Equipe

Gerente de Projeto

Equipe

Equipe

Gerente de Projeto

A alternativa que representa o tipo de estrutura organizacional ilustrado pelo
organograma é

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Matricial Fraca.
Matricial Mista.
Matricial Equilibrada.
Matricial Estrela.
Matricial Forte.

60. Considere os seguintes padrões de projeto, segundo a classificação do Gang of
Four (GoF):
I – Builder
II – Command
III – Composite
IV – Observer
V – Proxy

Visto:
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Os padrões que projeto que possuem o propósito comportamental são

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e III.
II e III .
I, II e IV.
III, IV e V.
II e IV.

61. Considerando o modelo proposto pelo PMI (Project Management Institute) para
o gerenciamento de projetos, a alternativa abaixo que compreende a adição de
recursos às tarefas de caminho crítico é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Paralelismo de Cronograma.
Compressão de Cronograma.
Prolongamento de Cronograma;
Nivelamento de Recursos.
Ajuste no Calendário de Recursos.

62. Considerando o modelo proposto pelo PMI (Project Management Institute),
suponha que você esteja realizando o projeto de um show musical e que este
dependa da não ocorrência de chuvas na data programada para o evento. Neste
caso, este fato é um exemplo de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

objetivo do projeto.
premissa do projeto.
restrição do projeto.
meta do projeto.
entrega do projeto.
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63. Com relação à biblioteca de boas práticas na oferta de serviços de tecnologia da
informação denominada ITIL (Information Technology Infrastructure Library),
suponha que um determinado equipamento armazenador de dados apresenta uma
falha intermitente de comunicação com um outro equipamento servidor de
aplicações, sem que haja uma causa ainda conhecida. Neste caso, o processo do
ITIL responsável por investigar esta causa é o
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Gerenciamento de Configuração.
Gerenciamento de Incidente.
Gerenciamento de Mudança.
Gerenciamento de Disponibilidade.
Gerenciamento de Problema.

64. Com relação à biblioteca de boas práticas na oferta de serviços de tecnologia da
informação denominada ITIL (Information Technology Infrastructure Library),
os seguintes itens abaixo supostamente fazem parte do escopo de
responsabilidade de uma Central de Serviços:
I – Ser o primeiro ponto de contato com o cliente.
II – Realizar a categorização e priorização de um incidente relatado pelo usuário.
III – Identificar uma causa-raiz ainda desconhecida de um incidente.
IV – Acompanhar todo o processo de atendimento a um incidente exceto o seu
fechamento, cuja tarefa compete à Central de Liberação.
V – Realizar o escalonamento de um incidente para níveis diferentes de
atendimento.
Estão corretas as atividade relatadas pelos itens

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e III.
I, II e V.
III e IV.
I, IV e V.
II, III e V.

Visto:
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65. Com relação à biblioteca de boas práticas na oferta de serviços de tecnologia da
informação denominada ITIL (Information Technology Infrastructure Library),
suponha que um determinado serviço foi contratado e apresentou uma
disponibilidade de funcionamento de 90%. Sabendo que o seu tempo de
downtime foi de apenas 2 horas, o quantitativo de horas acordadas do serviço
seria
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1,8 horas.
2,2 horas.
10 horas.
20 horas.
45 horas.

66. Com relação à área de Engenharia de Software, considere os seguintes modelos
de processo:
I – XP (Extreme Programming)
II – BPM (Business Process Management)
III – FDD (Feature Driven Development)
IV - CRYSTAL
V – PMI (Project Management Institute)
São considerados modelos ágeis de processo em desenvolvimento de software:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, II e V.
II, IV e V.
II, III e IV.
III e V.
I, III e IV.
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67. Com relação à análise por ponto de função, técnica ou métrica, pela qual é
possível medir o tamanho de um software a partir de suas funcionalidades e
levando em consideração o ponto de vista do usuário, suponha que um
determinado sistema apresente uma quantidade de pontos de função total e não
ajustados iguais, respectivamente, a 1200 e 1500. Neste caso, qual seria o valor
do somatório de seu nível de influência (Fl)?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

8
12
15
20
30

Visto:
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69. Considere a teoria de mineração de dados e as alternativas abaixo:
I – Classificação
II – Associação
III – Limpeza
IV – Agrupamento
V – Totalização
São tarefas / técnicas conhecidas da mineração de dados as alternativas

68. Considere a tabela A abaixo, seus campos CLIENTE e VALOR, e a consulta em
linguagem SQL:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e III.
II e III.
I, II e IV.
III, IV e V.
I, III e V.

70. Considere as seguintes funções de um banco de dados relacional:

A
CLIENTE
1
1
2
2
2
3
3

VALOR
4
2
3
4
5
6
8

SELECT MAX(A.VALOR)
FROM A
GROUP BY A.CLIENTE
HAVING COUNT (*) < 3 AND AVG (A.VALOR) < 7

Teremos como retorno da consulta SQL:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

4e2
6e8
8
4
3, 4 e 5

I - MID
II - RIGHT
III - MIN
IV - AVG
V - TRIM
São considerados funções de agregação os itens

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e V.
III e IV.
I, II e IV.
II, IV e V.
III e V.

FINAL DA PROVA

