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........................................................................................................................................................ 

(NOME COMPLETO EM LETRA DE FORMA) 

 

INSTRUÇÕES 
 

1. Verifique se este caderno tem 20 questões e observe se ele apresenta algum tipo de defeito. Em caso de qualquer    

problema, avise imediatamente o fiscal. 
 

2. As questões desta prova apresentam 5 (cinco) alternativas, assinaladas com os números 01, 02, 04, 08 e 16, nessa     

sequência. Cada questão terá como resposta o número da alternativa que você apontar como correta (se a questão tiver 

apenas uma resposta correta) ou a soma dos números correspondentes às alternativas que você apontar como corretas 

(se a questão tiver mais de uma resposta correta). A atribuição de pontos só será feita se o valor numérico assinalado 

da resposta da questão incluir no mínimo uma alternativa correta e nenhuma alternativa errada. Portanto, a pontuação 

integral de uma questão (60) ou a pontuação parcial de uma questão (12, 15, 20 ou 30) só será feita se o somatório a-

presentado não incluir alternativa(s) errada(s). 
 

3. Instruções sobre o cartão de registro de respostas: 
 

    CONFIRA os seguintes dados, que devem coincidir com os da sua inscrição: 

nome, número da identidade, emprego, local do emprego e local da prova. 
 

    ASSINE no local indicado. 
 

    PREENCHA os campos ópticos com cuidado, porque não haverá substituição 

do cartão em caso de erro ou rasura. 
 

Para cada questão, PREENCHA SEMPRE DOIS CAMPOS, um na coluna das 

dezenas e um na coluna das unidades. Como exemplo, se esta prova tivesse a 

questão 21 e se você encontrasse o número 09 como resposta para ela, o cartão 

de registro de respostas teria que ser assinalado da maneira indicada ao lado. 

 2 1  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

4. O tempo destinado para esta prova é de TRÊS HORAS, a partir do momento em que for completado o processo de    dis-

tribuição dos cadernos de questões e incluído o tempo para o preenchimento do cartão de registro de respostas. 
 

5. Após as 10h30min, quando você terminar a prova, sinalize para que o fiscal recolha o material da sua prova, ainda na 

sua carteira, e então aguarde as instruções do fiscal.     
 

Observação: Você pode preencher a papeleta abaixo e levá-la. 

Mas ATENÇÃO!  Só a destaque após a permissão dada pelo fiscal. 

 

................................................................................................................................................................................................................. corte aqui ............. 
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01 – No que se refere à Programação Orientada a Objetos, e 

mais especificamente às características de um objeto, 
assinale o que for correto. 

 
01) Identidade – dois objetos são distintos mesmo que 

todos os valores de seus atributos sejam iguais. 
02) Classificação – objetos com a mesma estrutura de 

dados (atributos) e mesmo comportamento (opera-
ções) são agrupados em uma classe. 

04) Herança – corresponde ao compartilhamento de a-
tributos e operações entre classes com base em um 
relacionamento hierárquico. 

08) Polimorfismo – não permite que uma mesma ope-
ração possa atuar de modos diversos em classes 
diferentes. 

16) Encapsulamento – permite definir a visibilidade dos 
elementos de uma classe e essa visibilidade contro-
la o acesso aos dados e métodos. 

 
                
 
 

 

02 – No que se refere à Organização do Computador, assina-

le o que for correto. 
 

01) Unidade de armazenamento secundária – é a 
seção de armazenamento de baixa capacidade e 
de curto prazo do computador. 

02) Unidade de saída – é a seção de envio do compu-
tador. Coleta as informações que o computador 
processou, coloca-as em vários dispositivos de saí-
da, tornando-as disponíveis para serem utilizadas 
fora do computador. 

04) Unidade lógica e aritmética – é responsável pela 
realização de cálculos, como adição, subtração, 
multiplicação e divisão. 

08) Unidade central de processamento – é a seção ad-
ministrativa do computador. Ela coordena e super-
visiona a operação de outras seções. 

16) Unidade de entrada – é a seção receptora do com-
putador. Obtém informações de dispositivos de en-
trada e coloca essas informações à disposição de 
outras unidades para serem processadas. 

 
                
 
 

 

03 – No que se refere à Unified Modeling Language (UML), 

assinale o que for correto. 
 

01) Reformular sistemas orientados a objetos. 
02) Modelar sistemas orientados a objetos. 
04) Projetar sistemas orientados a objetos. 
08) Compilar sistemas orientados a objetos. 
16) Testar sistemas orientados a objetos. 

 
                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 – No que se refere aos passos comumente utilizados na 

criação e execução de um aplicativo Java, assinale o 
que for correto. 

 

01) Edição – o programa é criado em um editor e arma-
zenado no disco em um arquivo, com a extensão 
<.Java >. 

02) Compilação – o compilador cria bytecodes e os 
armazena no disco em um arquivo com a extensão 
<.class >. 

04) Carregador de classe – faz a leitura de arquivos 
<.class > que contêm bytecodes a partir de um dis-
co e coloca esses bytecodes na memória. 

08) Verificador de bytecode – confirma que todos os 
bytecodes são válidos e não violam restrições de 
segurança do Java. 

16) Java Virtual Machine (JVM) – para executar o 
programa, o JVM lê os bytecodes e os traduz para 
uma linguagem que o computador possa entender. 

 
                
 
 

 

05 – No que se refere à linguagem de programação Java, as-

sinale o que for correto. 
 

01) Java é uma linguagem de programação completa-
mente orientada a objetos. 

02) A linguagem de programação Java permite desen-
volver aplicações voltadas à Web, como páginas 
com conteúdo dinâmico e interativo. 

04) Um programa Java não necessita ser colocado em 
memória antes da sua execução. 

08) A linguagem de programação Java, por meio de 
uma técnica chamada multithreading, permite que 
os programadores escrevam programas com ativi-
dades paralelas. 

16) Programas Java consistem em partes chamadas 
classes. As classes incluem partes chamadas mé-
todos que realizam tarefas e retornam informações 
quando completam suas tarefas. 

 
                
 
 

 

06 – No que se refere às etapas do ciclo de vida de um soft-

ware típico em uma ordem sequencial, assinale o que for 
correto. 

 

01) Análise, projeto, implementação, teste. 
02) Análise, projeto, teste, implementação. 
04) Projeto, análise, implementação, teste. 
08) Projeto, análise, teste, implementação. 
16) Projeto, teste, análise, implementação. 

 
                
 
 

 

07 – No que se refere aos Diagramas da Unified Modeling 

Language (UML), assinale o que for correto. 
 

01) Diagramas de casos de uso. 
02) Diagramas de classe. 
04) Diagramas de estados de máquina. 
08) Diagramas de atividades. 
16) Diagramas de comunicação. 

 
                
 
 

 



08 – No que se refere à programação de computadores, assi-

nale o que for correto. 
 

01) A sintaxe de uma linguagem de programação espe-
cifica as regras para criar um programa adequado 
nessa linguagem. 

02) Um erro de sintaxe ocorre quando o compilador en-
contra um código que viola as regras da linguagem 
em uso. 

04) A maioria das linguagens de programação permi-
tem que os nomes de variáveis sejam formados por 
símbolos especiais e espaços em branco. 

08) Na declaração de variáveis não é necessário espe-
cificar o tipo das variáveis. 

16) Uma sequência de caracteres entre aspas duplas 
ou simples é chamada string ou literal. 

 
                
 
 

 

09 – Com relação às situações de programação, consideran-

do a linguagem de programação Java, assinale o que for 
correto. 

 
01) Todas as variáveis devem ser atribuídas a um tipo 

quando são declaradas. 
02) Os comentários em códigos fonte, como < // >, fa-

zem com que o computador exiba o texto que o 
precede na tela do computador, quando o programa 
correspondente é executado. 

04) Os operadores aritméticos < * / % + - > têm, todos, 
o mesmo nível de precedência. 

08) Em Java o operador de resto (%) pode ser utilizado 
apenas com operandos inteiros. 

16) O Java diferencia letras maiúsculas de minúsculas 
na declaração de variáveis. 

 
                
 
 

 

10 – No que respeita a applets Java, assinale o que for corre-

to. 
 

01) Os applets são programas Java que podem ser in-

corporados a documentos HTML. 
02) Quando um navegador carrega uma página da Web 

contendo um applet, o applet é baixado no navega-
dor Web e executado. 

04) Antes que se possa executar um applet, deve-se 
criar um documento HTML que especifica qual 
applet executar no contêiner de applets. 

08) O navegador que executa um applet é generica-
mente conhecido como contêiner de applets. 

16) Normalmente um applet e seu documento HTML 
correspondente são armazenados no mesmo dire-
tório. 

 
                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

11 – No que se refere ao banco de dados, assinale o que for 

correto. 
 

01) Um banco de dados é uma coleção integrada de 
dados. 

02) Cada coluna de uma tabela representa um atributo 
igual aos demais já existentes na tabela. 

04) SQL é a linguagem padrão internacional utilizada 
quase universalmente com sistemas de banco de 
dados relacional para realizar consultas e 
manipular dados. 

08) Um banco de dados relacional armazena dados em 
tabelas. As tabelas de um banco de dados relacio-
nal são compostas de linhas e as linhas são com-
postas de colunas, nas quais os valores são arma-
zenados. 

16) Os sistemas de gerenciamento de banco de dados 
mais populares atualmente são sistemas de bancos 
de dados relacionais. 

 
                
 
 

 

12 – No que se refere ao banco de dados relacional, assinale 

o que for correto. 
 

01) Uma chave primária não pode ser composta por 
mais de uma coluna. 

02) Uma chave estrangeira é uma coluna em uma tabe-
la que corresponde à coluna de chave primária em 
outra tabela. 

04) Uma chave primária fornece diversos valores que 
podem ser duplicados em outras linhas da mesma 
tabela. 

08) A chave estrangeira ajuda a manter a Regra de In-
tegridade Referencial. 

16) Cada coluna em uma chave primária deve ter um 
valor diferente e o valor da chave primária deve ser 
único. Isso é reconhecido como Regra de 
Integridade de Entidade. 

 
                
 
 

 

13 – No que se refere à Web, seus protocolos e HTML, assi-

nale o que for correto. 
 

01) O protocolo Hypertext Transfer Protocol (HTTP), 
que forma a base da Web, usa Uniform  
Resource Identifier (URI) para localizar dados na in-
ternet. 

02) Os URIs comuns representam arquivos ou diretórios 
e podem representar tarefas complexas como pes-
quisas de banco de dados e pesquisas de internet. 

04) Um URI que representa um documento é 
denominado Uniform Resource Locator (URL). 

08) Os navegadores Web frequentemente restringem 
um applet de modo que ele possa se comunicar 
somente com a máquina de que originalmente foi 
descarregado. 

16) Em geral um documento HTML contém hyperlinks, 
texto, imagens ou componentes GUI (Graphical U-
ser  Interfaces) que, quando clicados, criam um link 

a outro documento na Web. 
 
                
 
 

 



14 – Com relação à linguagem de programação PHP, assina-

le o que for correto, no que se refere ao uso dos opera-
dores de comparação. 

 
01) $a == $b; 
02) $a ^^ $b; 
04) $a <> $b; 
08) $a % $b; 
16) $a != $b; 

 
                
 
 

 

15 – No que se refere à linguagem de programação PHP e 

aos tipos de variáveis suportados por ela, assinale o que 
for correto. 

 
01) boolean; 
02) integer; 
04) float; 
08) object; 
16) array; 

 
                
 
 

 

16 – Com relação à linguagem de programação PHP e mais 

especificamente no que se refere à definição de funções 
pelo usuário, assinale o que for correto. 

 
01) Qualquer código PHP válido pode aparecer dentro 

de uma função, mesmo em outras funções e defini-
ções de classes. 

02) As funções não precisam ser criadas antes de se-
rem referenciadas, exceto quando uma função é 
condicionalmente definida. 

04) Todas as funções e classes no PHP têm escopo 
global. Elas podem ser chamadas fora de uma 
função mesmo que tenham sido definidas dentro e 
vice-versa. 

08) O PHP suporta sobrecarga de funções e também é 
possível cancelar ou alterar a definição de funções 
previamente declaradas. 

16) O PHP não suporta funções recursivas. 
 
                
 
 

 

17 – No que se refere ao uso de operadores de incremento e 

decremento em linguagem de programação PHP, assi-
nale o que for correto com relação à sintaxe. 

 
01) ++$a; 
02) $a++; 
04) --$a; 
08) $a--; 
16) +=+$a; 

 
                
 
 

 
 
 
 
 

18 – Supondo que em um banco de dados existe uma tabela 

identificada por "CLIENTES" e nela existe um campo de-
signado por "CHAVE", para esta situação, considere a 
seguinte instrução em SQL. 

 
select * from CLIENTES where CHAVE >= '00300' AND  
CHAVE <= '00500' 

 
Com relação à instrução acima, assinale o que for corre-
to no que se refere ao seu retorno. 

 
01) Retorna todas as colunas para as quais o campo 

CHAVE for igual a 00300 ou 00500. 
02) Retorna uma única linha com a primeira ocorrência 

de umas das igualdades para o campo CHAVE, isto 
é, quando este for igual a 00300 ou 00500. 

04) Retorna uma única linha com a última ocorrência de 
umas das igualdades para o campo CHAVE, isto é, 
quando este for igual a 00300 ou 00500. 

08) Retorna todas as linhas para as quais o campo 
CHAVE for maior ou igual a 00300 e menor ou igual 
a 00500. 

16) Retorna uma única linha para a qual o campo 
CHAVE for igual a 00300 e 00500. 

 
                
 
 

 

19 – No que se refere ao protocolo FTP, assinale o que for 

correto. 
 

01) Não oferece suporte para permitir que um usuário 
remova um arquivo remoto. 

02) Durante uma sessão, podem ser transferidos vários 
arquivos. 

04) Sua operação baseia-se no estabelecimento de 
conexões entre o cliente e o servidor. 

08) Antes de qualquer operação, é necessária uma au-
tenticação (usuário e senha) no servidor. 

16) Só permite a transferência de arquivos completos. 
 
                
 
 

 

20 – Quanto ao sistema operacional, no que se refere ao  

kernel, assinale o que for correto. 
 

01) No Windows, os usuários têm acesso ao kernel. 

02) É o núcleo de um processo de interrupção do sis-
tema operacional durante a execução de um pro-
grama. 

04) No Linux é possível alterar o código-fonte do kernel 

para criar um novo. 
08) É o núcleo do sistema, responsável pela adminis-

tração dos recursos do computador, dividindo-os 
entre os vários processos que os requisitam. 

16) No Linux, o kernel é aberto, o que permite sua 

alteração por parte dos usuários. 
 
                
 
 

 

 
 
 
 


