
 
 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL nº 080/DDPP/2011 
 

CARGO: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

I N S T R U Ç Õ E S 
 
1. O tempo total concedido para a resolução desta prova (Língua Portuguesa + 

Conhecimentos Específicos) é de 3 (três) horas, incluindo o tempo destinado ao 
preenchimento do cartão-resposta. 

2. Confira, no cartão-resposta, seu número de inscrição, o cargo para o qual se inscreveu e 
demais dados. Transcreva-os nos quadros abaixo. Assine no local indicado. Verifique no 
cartão-resposta se há marcações indevidas nos campos destinados às respostas. Se houver, 
reclame imediatamente ao fiscal. 

3. Depois de autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas no caderno de prova, se a 
sequência de questões, no total de 40 (quarenta), está correta e se há imperfeições gráficas 
que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade. 

4. Cada questão objetiva é apresentada com 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (de 
“A” a “E”), das quais apenas 1 (uma) é correta. 

5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 
fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas do 
caderno de prova. 

6. Transcreva com caneta esferográfica transparente, de tinta preta (preferencialmente) ou 
azul, as respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento 
válido para efeito de correção. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-
resposta por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo(a) candidato(a). 

7. Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o 
porte e a utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de 
relógios, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta, 
sendo eliminado do concurso o(a) candidato(a) que descumprir esta determinação.  

8. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o cartão-resposta. Você só poderá 
entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo após as 10h 30min. 

9. Os 3 (três) últimos candidatos que restarem em cada sala de prova somente poderão entregar 
as suas provas e o cartão-resposta e retirar-se do local simultaneamente. 

10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última 
folha do caderno de prova, o qual poderá ser destacado e levado com você. 

 
 

 
___________________________________________ 

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A) 
 
 
 

INSCRIÇÃO 
 
 

 

 
 

NOME DO(A) CANDIDATO(A) 
 
 

 

C A R G O 
 

 
 

 LOCAL / SETOR / GRUPO / ORDEM 
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Texto 1 
 

 Durante o século passado, a doutrina da tábula rasa norteou os trabalhos 
de boa parte das ciências sociais e humanidades. A psicologia procurou explicar 
todo pensamento, sentimento e comportamento com alguns mecanismos simples 
de aprendizado. As ciências sociais procuram explicar todos os costumes e 
disposições sociais como um produto da socialização das crianças pela cultura 
circundante: um sistema de palavras, imagens, estereótipos, modelos e 
contingências de recompensa e punição. Uma longa e crescente lista de 
conceitos que pareceriam naturais ao modo de pensar humano (emoções, 
parentesco, os sexos, doença, natureza, o mundo) passou então a ser vista como 
“inventada” ou “socialmente construída”. 
 A tábula rasa também serviu de sagrada escritura para crenças políticas e 
éticas. Segundo a doutrina, toda diferença que vemos entre raças, grupos étnicos, 
sexos e indivíduos provém não de diferenças em sua constituição inata, mas de 
diferenças em suas experiências. Mudando as experiências – reformando o modo 
de criar os filhos, a educação, a mídia e as recompensas sociais – podemos 
mudar a pessoa. Notas baixas, pobreza e comportamento antissocial podem ser 
melhorados; de fato, não fazê-lo é uma irresponsabilidade. Toda discriminação 
com base em características ditas inatas de um sexo ou grupo étnico é 
absolutamente irracional. 
 É consternador pensarmos em nós como enobrecidos conjuntos de molas 
e engrenagens. Máquinas são insensíveis, construídas para ser usadas e 
descartadas; seres humanos têm sensibilidade, possuem dignidade e direitos e 
são infinitamente preciosos. Uma máquina tem algum propósito prosaico, como 
moer grãos ou apontar lápis; um ser humano tem propósitos mais elevados, como 
amor, devoção, boas obras e criação de conhecimento e beleza. O 
comportamento das máquinas é determinado pelas leis da física e da química; o 
comportamento das pessoas é livremente escolhido. Com a escolha vem a 
liberdade e, portanto, o otimismo quanto às nossas possibilidades para o futuro. 
Com a escolha vem também a responsabilidade, o que nos permite sustentar que 
as pessoas têm de responder por suas ações.  
 O filósofo Rousseau não acreditava exatamente numa tábula rasa, mas 
acreditava que o comportamento ruim era produto do aprendizado e socialização. 
As pessoas educadas procuram ser conscientes de seus preconceitos ocultos e 
avaliá-los com base nos fatos e nas sensibilidades dos outros. Na vida pública, 
tentamos julgar as pessoas como indivíduos, e não como espécimes de um sexo 
ou grupo étnico. Tentamos distinguir entre força e direito e assim respeitar 
culturas que são diferentes da nossa. Ocorreu uma revolução no tratamento da 
natureza humana pelos cientistas e estudiosos. 
 Pesquisadores das ciências humanas começaram a dar corpo à hipótese 
de que a mente evoluiu como uma estrutura universal complexa. A ideia de que a 
seleção natural dotou os humanos com uma mente universal complexa recebeu 
apoio de outras áreas. Com tantas capacidades mentais aparecendo em todas as 
culturas humanas, a mente nas crianças já não parece uma massa informe que a 
cultura molda. Do mesmo modo, nossa compreensão de nós mesmos e de 
nossas culturas só pode ser enriquecida pela descoberta de que nossa mente se 
compõe de intrincados circuitos neurais para pensar, sentir e aprender, ao invés 
de tábulas rasas, massas informes ou fantasmas inescrutáveis. 
 
PINKER, Steven. Tábula rasa: a negação contemporânea da natureza humana. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2004. p. 19-31. [adaptado] 
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01) De acordo com o Texto 1, é CORRETO afirmar que: 
 

A(   ) o ser humano é moldado pela cultura circundante, e isso é claramente identificado ao longo 
do texto. 

B(   ) na comparação do ser humano com uma máquina, o autor mostra o que nos diferencia 
destas com exemplos fundamentados na ciência. 

C(   ) o autor, assim como Rousseau, acredita que o ser humano é uma tábula rasa, ou seja, 
nasce desprovido de qualquer tipo de conhecimento ou capacidade. 

D(   ) no segundo parágrafo é apresentada a tese central do texto. 

E(   ) a evolução da ciência tem mostrado que o ser humano é dotado de uma mente “universal 
complexa”, a qual não é produto do meio. 

 
 
02) Indique com (V) a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e com (F) a(s) falsa(s), de acordo com o 

Texto 1. 
 

(    ) Entre as estratégias argumentativas a que o autor recorre para reforçar seu ponto de vista 
de que os seres humanos não nascem como uma tábula rasa está o uso da expressão 
“pesquisadores das ciências humanas” (linha 39). 

(    ) Somente as ciências humanas, na contemporaneidade, acreditam que a mente humana é 
dotada de uma estrutura universal complexa. 

(    ) O título da obra “Tábula rasa: a negação contemporânea da natureza humana” já marca a 
posição contrária do autor em relação à tese de que o ser humano é moldado pela “cultura 
circundante”. 

 

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

A(   ) V – V – V  

B(   ) V – F – V  

C(   ) F – F – V 

D(   ) F – F – F  

E(   ) F – V – F  

 
 
03) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao Texto 1. 
 

(    ) O autor emprega os termos “inventada” e “socialmente construída” (linha 10) referindo-se ao 
modo como alguns conceitos passaram a ser vistos na doutrina da tábula rasa. 

(    ) A questão da livre escolha (livre-arbítrio) aparece no texto 1 no momento em que o autor 
aponta propriedades que diferenciam as máquinas dos seres humanos.  

(    ) Para o filósofo Rousseau a sociedade é que corrompe os homens. Isso quer dizer que não 
há correlação alguma entre a sua filosofia e a doutrina da tábula rasa.  

(    ) De acordo com a doutrina da tábula rasa, a distinção entre “raças, grupos étnicos, sexos e 
indivíduos” (linhas 12-13) provém do aparato genético dos seres humanos. 

(    ) Segundo o texto, é inadequado pensar na mente das crianças como uma caixa vazia que vai 
sendo preenchida com o convívio em sociedade. 

  

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  
 

A(   ) F – V – V – F – F   

B(   ) V – F – F – V – V   

C(   ) F – V – V – F – V   

D(   ) V – V – F – F – V    

E(   ) V – F – F – V – F   



CONCURSO UFSC 2011 – ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – 10/07/2011 5 

04) Observe o excerto extraído do Texto 1. 
“Mudando as experiências – reformando o modo de criar os filhos, a educação, a mídia e as 
recompensas sociais – podemos mudar a pessoa. Notas baixas, pobreza e comportamento 
antissocial podem ser melhorados; de fato, não fazê-lo é uma irresponsabilidade.” (linhas 14-
17) 
Leia as afirmativas abaixo. 
 

I. O trecho entre os travessões empregados no excerto serve para explicar melhor o que o autor 
considera por “experiências”. 

II. O sujeito da frase “podemos mudar a pessoa” é classificado como indeterminado. 
III. O pronome lo de “fazê-lo” recupera toda a ideia da frase “Notas baixas, pobreza e 

comportamento antissocial podem ser melhorados”. 
IV. A frase que segue o ponto e vírgula não está subordinada à oração que o antecede. 
 

Assinale a alternativa CORRETA.  
  
A(   ) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.  
B(   ) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.  
C(   ) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.  
D(   ) As afirmativas I, II, III e IV são corretas.  
E(   ) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
 
 
05) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação aos verbos 

sublinhados nos fragmentos do Texto 1. 
 
(    ) A locução verbal na frase “procurou explicar todo pensamento, sentimento e comportamento 

[...]” (linhas 2-3) sinaliza uma ação futura. 
(    ) Na frase “A tábula rasa também serviu de sagrada escritura para crenças políticas e éticas” 

(linhas 11-12), o verbo está conjugado no pretérito perfeito do modo indicativo. 
(    ) Na frase “pensarmos em nós como enobrecidos conjuntos de molas e engrenagens” (linhas 

20-21), o verbo está no modo infinitivo sem flexão. 
(    ) Em “ocorreu uma revolução no tratamento da natureza humana pelos cientistas e 

estudiosos” (linhas 37-38), o verbo pode ser substituído por ocorrera. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  
 

A(   ) F – V – V – V   
B(   ) F – V – F – F    
C(   ) V – F – F – F   
D(   ) F – V – V – F   
E(   ) V – F – F – V   
 
 
06) Com relação ao excerto do Texto 1, assinale a alternativa CORRETA. 

“Do mesmo modo, nossa compreensão de nós mesmos e de nossas culturas só pode ser 
enriquecida pela descoberta de que nossa mente se compõe de intrincados circuitos neurais 
para pensar, sentir e aprender, ao invés de tábulas rasas, massas informes ou fantasmas 
inescrutáveis.” (linhas 44-47).  
 

A(   ) ao invés de sinaliza uma relação de oposição entre as ideias. 

B(   ) se é uma preposição que acompanha o verbo compor. 

C(   ) só pode ser substituído por também sem alterar o sentido da frase. 

D(   ) ou estabelece uma relação de exclusão mútua entre “massas informes” e “fantasmas 
inescrutáveis”. 

E(   ) nossa tem função sintática de conjunção. 
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07) Indique com (V) a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e com (F) a(s) falsa(s), de acordo com o 
Texto 1 e com a norma padrão escrita. 

 

(    ) Se na oração “toda diferença que vemos entre raças, grupos étnicos, sexos e indivíduos 
provém” [...] (linhas 12-13) trocássemos “toda diferença” por as diferenças a grafia da forma 
verbal “provém” não precisaria ser alterada. 

(    ) Na oração “Tentamos distinguir entre força e direito e assim respeitar culturas que são 
diferentes da nossa.” (linhas 36-37) o uso de vírgulas antes e depois do vocábulo assim é 
opcional. 

(    ) O sujeito da oração principal de “Uma longa e crescente lista de conceitos que pareceriam 
naturais ao modo de pensar humano (emoções, parentesco, os sexos, doença, natureza, o 
mundo) passou então a ser vista como „inventada‟ ou „socialmente construída‟.” (Iinhas 7-10) 
é humano. 

 

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

A(   ) F – F – F  
B(   ) F – V – V  
C(   ) F – V – F  
D(   ) V – V – V  
E(   ) F – F – V  
 
 
 
 
 
 
 
 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
 

Texto 2 
 

Saúde virou preconceito: 
Ser saudável é importante. Mas, por trás desse argumento, muita gente esconde um discurso 

preconceituoso que precisa ser combatido. 
 

 
Sou contra a saúde. Mas como alguém pode ser contra algo tão importante? Permita-    

-me começar dizendo que se alguém se sentir mal antes, durante ou depois de ler este artigo, 
deve buscar cuidados médicos. Eu acredito nos germes e em doenças infecciosas. E que as 
pessoas devem usar capacetes quando andam de bicicleta. No que eu não acredito é que as 
pessoas possam usar a saúde como um argumento para camuflar seus preconceitos. Pense em 
uma mãe que alimenta seu recém-nascido com uma mamadeira. A maioria das pessoas olharia 
para ela e diria: “Leite materno seria melhor para a saúde do bebê”. Mas, no fundo no fundo, já 
concluiu: “Ela não é uma boa mãe, por isso não amamenta a criança com seu leite”. 

Da mesma maneira acontece em situações que já não são tão novas, como os fumantes 
forçados a se excluir do grupo e ir para áreas isoladas, enquanto os demais olham para eles e 
pensam que são maus exemplos para os filhos, partindo apenas do fato de fumarem. Classificar 
opiniões desse tipo de moralismo geraria críticas, mas nomeá-las como uma defesa da “saúde” 
permite às pessoas fazer uma série de suposições sobre os outros, protegendo-as dos estigmas 
de preconceituosas e moralistas. No debate recente sobre planos de saúde nos Estados Unidos, 
a palavra saúde não estava só carregada de julgamentos de valor e hierarquias. Falava tanto de 
privilégios quanto falava de bem-estar. Saúde, portanto, é também uma posição ideológica.  

E lembre-se das revistas de saúde a que você tem acesso. A maioria delas permite-se 
usar comentários discutíveis em nome dessa tal saúde. A publicação americana Men’s Health, 
por exemplo, publicou uma matéria que daria instruções para que o homem “desenvolvesse um 
abdome afiado” para “se destacar” e “levar a vizinha para a cama”. Essa linguagem seria 
considerada machista, mas novamente o termo “saúde” permitiu que a revista pregasse que 
certos tipos de corpo são desejáveis, enquanto outros são repugnantes. E que o critério para a 
escolha amorosa e sexual seria unicamente físico. É extremamente necessário que médicos, 
formadores de opinião e políticos discutam os contextos equivocados em que a ideia de saúde 
vem sendo usada. Isso levará a interações sociais mais profundas, produtivas e – por que não? 
– verdadeiramente mais saudáveis para todos nós. 

 
METZEL, Jonathan M. Saúde virou preconceito. Revista Galileu, n. 236, fev. 2011. [adaptado] 
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08) Assinale a alternativa que MELHOR RESUME o Texto 2. 
 
A(   ) O autor é contra o modo como os profissionais da saúde têm tratado dessa temática junto 

ao público em geral. 

B(   ) As revistas de saúde costumam incentivar seus leitores a terem uma postura 
preconceituosa. 

C(   ) O fato de não receber leite materno é fator prejudicial à saúde dos bebês. 

D(   ) O autor é contra a discriminação que sofrem os fumantes, ao serem forçados ao isolamento 
para poder fumar. 

E(   ) O autor critica o fato de as pessoas usarem a defesa da saúde para camuflar certos 
preconceitos e/ou juízos de valor. 

 
 
09) Assinale a alternativa que NÃO ESTÁ CORRETA, de acordo com o Texto 2. 

 

A(   ) O autor faz um alerta a respeito de comportamentos preconceituosos que as pessoas 
podem ter em nome da saúde. 

B(   ) O autor não é contrário à busca pela saúde, uma vez que sugere a procura por médicos, em 
casos de mal-estar, e uma medida de prevenção de acidentes a ciclistas. 

C(   ) As revistas de saúde são elogiadas pelo autor, no que se refere à questão tratada no texto. 

D(   ) O vocábulo acredito em “No que eu não acredito é que as pessoas possam usar a saúde 
como um argumento para camuflar seus preconceitos.” (linhas 4-5) poderia ser substituído 
por aceito, sem grande prejuízo ao sentido do texto. 

E(   ) O uso do adjetivo discutíveis em “A maioria delas permite-se usar comentários discutíveis 
em nome dessa tal saúde” (linhas 17-18) reforça a posição do autor em relação aos 
comportamentos preconceituosos que muitos têm em nome da saúde. 

 

10) Indique com (V) a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e com (F) a(s) falsa(s), de acordo com o 
Texto 2 e com a norma padrão escrita. 

 

(    ) A conjunção “portanto” (linha 16) poderia ser substituída, sem prejuízo ao sentido, pela 
conjunção entretanto. 

(    ) Em “permite às pessoas” (linha 13) o uso do acento indicativo de crase justifica-se pois o 
verbo permitir exige preposição. 

(    ) Na oração “[...] os contextos equivocados em que a ideia de saúde vem sendo usada.” 
(linhas 24-25), a preposição “em” poderia ser substituída por onde. 

(    ) Na oração “Classificar opiniões desse tipo de moralismo geraria críticas, mas nomeá-las 
como uma defesa da “saúde” [...] (linhas 11-12), o pronome “-las” refere-se a “críticas”. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

A(   ) V – F – V – V  

B(   ) V – F – F – V  

C(   ) F – V – V – F  

D(   ) F – V – F – F  

E(   ) F – V – V – V  
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11) Analise as ocorrências do elemento que nos períodos abaixo. 
 
I. “Mas, por trás desse argumento, muita gente esconde um discurso preconceituoso que 

precisa ser combatido” (subtítulo) – O pronome relativo “que” sinaliza uma relação de 
subordinação. 

II. “Permita-me começar dizendo que se alguém se sentir mal antes, durante ou depois de ler 
este artigo, deve buscar cuidados médicos.” (linhas 1-3) – O “que” está coordenando as 
sentenças. 

III. “É extremamente necessário que médicos, formadores de opinião e políticos discutam os 
contextos equivocados em que a ideia de saúde vem sendo usada” (linhas 23-25) – O “que” 
destacado faz parte do complemento direto da frase “é extremamente necessário”. 

 

Assinale a alternativa CORRETA.  
  

A(   ) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.  
B(   ) Somente as afirmativas I e II  são verdadeiras.  
C(   ) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.  
D(   ) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.  
E(   ) Somente a afirmativa III é verdadeira. 
 
 

12) Indique com (V) a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e com (F) a(s) falsa(s), de acordo com o 
Texto 2 e com a norma padrão escrita. 

 

(    ) Na norma padrão da língua escrita, a ênclise em “Permita-me começar dizendo que se 
alguém [...]” (linhas 1-2) é obrigatória.  

(    ) Substituindo “por isso” por todavia na frase “Ela não é uma boa mãe, por isso não amamenta 
a criança com seu leite.” (linha 8) o sentido se mantém inalterado. 

(    ) Na sequência “desenvolvesse um abdome afiado” (linhas 19-20) encontramos um verbo no 
presente do modo subjuntivo. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 
A(   ) F – F – F  
B(   ) V – F – F  
C(   ) V – V – F  
D(   ) V – V – V 
E(   ) F – F – V  
 
 

13) Considere a função das expressões destacadas em cada frase abaixo: 
 

“[...] Ela não é uma boa mãe, por isso não amamenta a criança com seu leite.” (linha 8) 
“E que as pessoas devem usar capacetes quando andam de bicicleta.” (linhas 3-4) 
“Eu acredito nos germes e em doenças infecciosas.” (linha 3) 
“Classificar opiniões desse tipo de moralismo geraria críticas, mas nomeá-las como uma 
defesa da “saúde” permite às pessoas fazer uma série de suposições sobre os outros [...]” 
(linhas 11-13) 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA das relações semânticas, de 
cima para baixo.  

  

A(   ) finalidade / restrição  /  adição  /  adversidade 
B(   ) conclusão  /  adição  /  restrição  /  oposição 
C(   ) alternância / temporalidade  /  restrição / adição 
D(   ) explicação /  finalidade  /  adição  /  comparação 
E(   ) explicação  / temporalidade / adição / adversidade   
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Texto 3 
 

 
Fonte: Ministério da Saúde, disponível em www.saude.gov.br. Acesso em maio de 2011. 

 
14) Com base no Texto 3, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(   ) O verbo da frase “Fale com seus vizinhos” está no modo imperativo. 
B(   ) Na frase “O Brasil conta com você”, o verbo é seguido por um objeto direto. 
C(   ) Em “se você agir”, a partícula se tem função reflexiva como no caso de lavou-se. 
D(   ) O verbo da frase “O Brasil conta com você” está no imperativo. 
E(   ) O pronome seus não tem referência explícita no texto.  
 
 

15) Observe as frases abaixo, elaboradas de acordo com a campanha veiculada no Texto 3. 
 
(    ) Para que essa conscientização ocorra, espera-se que os brasileiros troquem informações 

entre eles, principalmente, entre os vizinhos. 
(    ) Faça parte desse combate e ajude a acabar de vez com essa doença. 
(    ) O Ministério da Saúde lançou, nessa segunda-feira, a campanha contra a dengue. 
(    ) Afinal de contas, se cada um fizer a sua parte, a doença não se proliferará. 
(    ) O objetivo principal é conscientizar a população sobre o perigo dessa doença. 
 

Numere as frases de forma que a sequência obtida constitua um parágrafo coeso e 
coerente. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima 
para baixo.  

   

A(   ) 3,  5,  2,  4,  1 
B(   ) 3,  4,  1,  2,  5 
C(   ) 1,  3,  4,  5,  2 
D(   ) 2,  3,  4,  1,  5 
E(   ) 3,  4,  1,  5,  2  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

16) Considere as três declarações de classe abaixo (sintaxe de Java) e as afirmações a seguir, a 
seu respeito. 

 
public class Classe2 extends Classe1 {…} 

public class Classe1 extends ClasseY {…} 
public class ClasseY extends ClasseX { 

… 

abstract void print();   …} 

 
I. A classe ClasseY é abstrata, com toda certeza. 
II. A classe ClasseX é abstrata, com toda certeza. 

III. Supondo que na declaração da classe Classe2 não ocorra sobrescrita de método herdado e 
nem haja declaração de método abstrato, pode-se afirmar que Classe2 é uma classe 
concreta. 

IV. Se não ocorrer declaração de método abstrato na classe Classe1 e nem na classe Classe2, 
pode-se afirmar que Classe2 é uma classe concreta. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A (   ) Somente a afirmativa I está correta. 
B (   ) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 
C (   ) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
D (   ) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 
E (   ) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
 
 
17) Considere a seguinte declaração de método, pertencente a uma hipotética classe “Tabuleiro” 

e considere que todas as declarações de variáveis deste método estejam contidas no código 
apresentado (sintaxe Java): 

 
public void avaliarDirecao(Jogador jogador, int linha, int coluna, int 

direcao) { 

 int vLinha = linha; 

 int vColuna = coluna; 

 Vector<Posicao> posicoesProvisorias = new Vector<Posicao>(); 

 Posicao auxPosicao; 

 boolean continuar = true; 

 boolean fechamento = false; 

 while (continuar){ 

  ... 

}; 

 if (posicoesProvisorias.size()>0 && fechamento){ 

  posicoesAfetadas.addAll(posicoesProvisorias); 

 } 

} 

 

Sobre o código acima, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A (   ) linha, coluna, vLinha e vColuna são parâmetros do método apresentado. 
B (   ) posicoesProvisorias é um atributo da classe “Tabuleiro”. 
C (   ) linha, coluna, vLinha e vColuna são variáveis temporárias do método apresentado. 
D (   ) posicoesAfetadas é um atributo da classe “Tabuleiro”. 
E (   ) o método possui 4 parâmetros e 7 variáveis temporárias. 
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18) Considere a seguinte declaração de classe (sintaxe Java): 
 

package Rede; 

 

import javax.swing.JOptionPane; 

... 

public class AtorJogo implements OuvidorProxy { 

 protected Proxy proxy; 

...} 

 
Sobre o código acima, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A (   ) a classe AtorJogo é uma subclasse de OuvidorProxy. 
B (   ) a classe AtorJogo especializa a classe JOptionPane. 
C (   ) a classe AtorJogo implementa os métodos declarados em OuvidorProxy. 
D (   ) as classes AtorJogo, OuvidorProxy e Proxy pertencem ao pacote Rede. 
E (   ) é possível afirmar que a classe AtorJogo pertence ao pacote Rede, mas, apenas com as 

informações apresentadas, não é possível afirmar o mesmo para as classes Proxy e 
OuvidorProxy. 

 
 
 
19) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas na frase abaixo. 
 

Teste de __________ avalia o limite de dados processados pelo software até que não 
consiga mais operar; teste de __________ avalia capacidade de resposta em determinados 
cenários e configurações; teste de __________ corresponde à reaplicação de testes 
anteriormente aplicados. 

 
A(  )  carga – desempenho – regressão 
B(  )  desempenho – carga – sistema 
C(  )  regressão – desempenho – carga 
D(  )  carga – regressão – desempenho 
E(  )  desempenho – sistema – regressão 
 
 
 
20) Considere as seguintes atividades de gerenciamento de projeto: 
 

I. Monitorar riscos do projeto 
II. Conduzir revisões de progresso 

III. Acompanhar solicitações de mudança 
IV. Implementar ações corretivas 
V. Avaliar objetivamente os processos 

VI. Criar ou liberar linhas de base (baselines) 
 

Assinale a alternativa CORRETA que contém apenas números referentes a atividades de 
gerenciamento de configuração. 

 
A (   ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
B (   ) Somente as afirmativas V e VI estão corretas. 
C (   ) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas. 
D (   ) Somente as afirmativas I, II e VI estão corretas. 
E (   ) Somente as afirmativas III e VI estão corretas. 
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21) Considere um programa hipotético que implemente um jogo distribuído, disputado sempre 
entre quatro jogadores, que desempenham papéis idênticos. Suponha que o programa foi 
desenvolvido baseado na arquitetura cliente-servidor. Considere que a persistência de dados 
é responsabilidade do servidor, que utiliza um sistema gerenciador de banco de dados 
PostgreSQL.  

 
A respeito da modelagem de casos de uso da parte cliente do programa, é CORRETO afirmar 
que esta possui a seguinte quantidade de atores: 

 
A (   ) três, sendo um correspondente ao usuário, um correspondente ao sistema gerenciador de 

banco de dados e outro, ao servidor. 
B (   ) dois, sendo um correspondente ao usuário e outro, ao servidor. 
C (   ) quatro, correspondentes aos quatro jogadores. 
D (   ) cinco, sendo quatro correspondentes aos quatro jogadores e um correspondente ao 

sistema gerenciador de banco de dados. 
E (   ) seis, sendo quatro correspondentes aos quatro jogadores, um correspondente ao sistema 

gerenciador de banco de dados e outro correspondente ao servidor. 
 
 
 
22) Assinale a alternativa CORRETA. 

O modelo relacional clássico de banco de dados permite que um atributo de uma tabela: 
 
A(  )  possua múltiplos valores como conteúdo em uma tupla. 

B(  )  possua uma tabela aninhada como conteúdo em uma tupla. 

C(  )  tenha nome idêntico ao nome de outro atributo da mesma tabela.   

D(  )  assuma a função de chave primária e de chave estrangeira ao mesmo tempo. 

E(  )  assuma a função de chave estrangeira com referência para mais de uma tabela. 

 
 
 
23) Com relação ao mapeamento de uma modelagem ER estendida para um banco de dados 

relacional, é CORRETO afirmar que: 
 
A(  )  uma hierarquia de especialização de entidades composta por 1 entidade genérica e N 

entidades especializadas não pode gerar menos que N tabelas. 

B(  )  uma hierarquia de especialização de entidades composta por 1 entidade genérica e N 

entidades especializadas não pode gerar mais que N+1 tabelas. 

C(  )  um atributo multivalorado não pode gerar uma tabela. 

D(  )  um relacionamento do tipo um-para-um não pode gerar uma tabela. 

E(  )  um relacionamento do tipo muitos-para-muitos não pode gerar uma tabela. 

 
 
 
24) Assinale a alternativa CORRETA. 

Considere uma tabela relacional Tab_X (w, x, y, z), sendo o par (w,x) a sua chave primária. 
Esta tabela está garantidamente na: 

 
A(  )  primeira forma normal. 

B(  )  segunda forma normal. 

C(  )  terceira forma normal. 

D(  )  quarta forma normal. 

E(  )  quinta forma normal. 
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25) Considere o diagrama de sequência, abaixo, de uma aplicação hipotética, que detalha o caso 
de uso executarOperacao desta aplicação. Tal aplicação possui outro caso de uso, 
atualizarLog, referenciado no diagrama de sequência.  

 
Considere também as seguintes afirmações a respeito da modelagem apresentada. 

 
I. Toda ocorrência do caso de uso executarOperacao implica na ocorrência do caso de uso 

atualizarLog. 
II. Um nodo decisão condiciona o envio de mensagem à instância da classe ClasseZ. 

III. A modelagem abstrai o elemento que envia a primeira mensagem, usando para isso uma 
mensagem achada (found message). 

  

 
 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A(   ) Somente a afirmativa II está correta. 

B(   ) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

C(   ) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

D(   ) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

E(   ) Somente a afirmativa III está correta. 
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26) Considere as tabelas relacionais Cidades (ID-cidade, nome, populacao, ID-estado) e Estados 
(ID-estado, nome, populacao). O atributo ID-estado em Cidades é uma chave estrangeira que 
faz referência à chave primária ID-estado em Estados. O atributo ID-cidade é a chave primária 
da tabela Cidades. O comando SQL que expressa CORRETAMENTE a consulta “buscar 
pares de nomes de cidades diferentes que possuem a mesma população e estão localizadas 
em Estados com nomes diferentes” é: 

 
A(  )  SELECT c1.nome, c2.nome  

FROM Cidades c1, Cidades c2, Estados e1, Estados e2  

WHERE c1.populacao = c2.populacao  

AND c1.ID-cidade <> c2.ID-cidade  

AND c1.ID-estado = e2.ID-estado  

AND c2.ID-estado = e1.ID-estado  

AND e1.nome <> e2.nome;    

B(  )  SELECT c1.nome, c2.nome  

FROM Cidades c1, Cidades c2, Estados e1, Estados e2  

WHERE c1.populacao = c2.populacao  

AND c1.nome <> c2.nome  

AND c1.ID-estado = e1.ID-estado  

AND c2.ID-estado = e2.ID-estado  

AND e1.nome <> e2.nome; 

C(  )  SELECT c1.nome, c2.nome  

FROM Cidades c1, Cidades c2, Estados e1, Estados e2  

WHERE e1.populacao = e2.populacao  

AND c1.ID-cidade <> c2.ID-cidade  

AND c1.ID-estado = e1.ID-estado  

AND c2.ID-estado = e2.ID-estado  

AND e1.nome <> e2.nome; 

D(  )  SELECT c1.nome, c2.nome  

FROM Cidades c1, Cidades c2  

WHERE c1.populacao = c2.populacao  

AND c1.ID-cidade <> c2.ID-cidade  

AND c1.ID-estado <> c2.ID-estado; 

E(  )  SELECT c1.nome, c2.nome  

FROM Cidades c1, Cidades c2, Estados e1, Estados e2  

WHERE c1.populacao = c2.populacao  

AND c1.ID-cidade <> c2.ID-cidade  

AND c1.ID-estado = e1.ID-estado  

AND c2.ID-estado = e2.ID-estado  

AND e1.ID-estado <> e2.ID-estado; 



CONCURSO UFSC 2011 – ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – 10/07/2011 15 

27) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo. 
 
(   ) O nginx é um servidor web de alta performance que pode funcionar como proxy reverso.   
(   ) O MySQL Proxy é um serviço situado entre o cliente e o servidor MySQL capaz de efetuar a 

análise e a transformação de consultas. 
(   ) Ruby on Rails é uma linguagem de programação de alto nível que preza pela organização do 

código-fonte. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
  
A(  )  V – F – F 

B(  )  V – V – F 

C(  )  V – F – V 

D(  )  F – F – V 

E(  )  F – V – V 

 
 
 
28) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo a respeito de 

virtualização e computação em nuvem. 
 
(   ) No modelo SaaS (Software as a Service) o serviço é vendido na forma de um software. 
(   ) A técnica de Virtualização Total emula totalmente as funcionalidades de uma máquina física, 

porém requer que o sistema operacional virtualizado saiba que está rodando em um ambiente 
virtual. 

(   ) No modelo de Nuvem Pública, a infraestrutura da nuvem é disponibilizada ao público em geral 
e é fornecida por uma organização que vende ou disponibiliza um ou mais serviços. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 
A(  )  V – V – F 

B(  )  V – F – F 

C(  )  V – F – V 

D(  )  F – F – V 

E(  )  F – V – V 

 
 
 
29) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. 
 

Qual opção de montagem poderá melhorar o desempenho de uma partição de disco que 
utiliza o sistema de arquivos EXT2 e é utilizada frequentemente para leitura de vários 
arquivos pequenos? 

 
A(  )  atime 

B(  )  nosuid 

C(  )  noatime 

D(  )  nodev 

E(  )  errors=remount 
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30) Assinale a alternativa CORRETA que indica o tipo de RAID representado pela figura abaixo. 
 

 
 
A(  )  RAID 1 
B(  )  RAID 0 
C(  )  RAID 4 
D(  )  RAID 5 
E(  )  RAID 0+1 
 
 
31) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas na frase abaixo. 
 

Sobre os métodos de arquivamento de dados no MySQL, podemos dizer que a diferença 
entre MyISAM e InnoDB é que o __________ não suporta chaves ___________. 

 
A(  )  segundo / primárias 
B(  )  primeiro / estrangeiras 
C(  )  segundo / estrangeiras 
D(  )  primeiro / primárias 
E(  )  segundo / compostas 
 
 
32) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna na frase abaixo. 
 

O __________ é uma estratégia para prevenção de spam que utiliza registros de DNS, do 
tipo TXT, para informar quais hosts (nomes ou endereços IP) podem enviar e-mails pelo 
domínio em questão. 

 
A(  )  SPF 
B(  )  Postfix 
C(  )  Amavis 
D(  )  SpamAssassin 
E(  )  Dovecot 
 
 
33) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna na frase abaixo. 
 

O comando __________ é uma ferramenta que permite gerar um fluxo de dados entre dois 
computadores interligados a fim de testar a velocidade da rede. 

 
A(  )  iptraf 
B(  )  ifconfig 
C(  )  iperf 
D(  )  cacti 
E(  )  ipconfig 
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34) Assinale a alternativa CORRETA a respeito dos equipamentos de comunicação de dados. 
 
A(  )  Os comutadores (switches) que trabalham na camada 2 do modelo OSI determinam o 

caminho pelo qual pacotes são transmitidos na rede. 

B(  )  Os comutadores (switches) que trabalham na camada 3 do modelo OSI, apesar de 
possuírem as mesmas funções dos roteadores, apresentam pior desempenho que estes. 

C(  )  Concentradores (hubs) atuam na camada 2 do modelo OSI, sendo capazes de segmentar a 
rede de modo a evitar que ocorram colisões entre pacotes advindos de segmentos 
diferentes.  

D(  )  Roteadores IP são capazes de ler e analisar os datagramas IP contidos nos quadros 
transmitidos pela rede. 

E(  )  Redes locais virtuais (VLANs) são entidades pertencentes à camada 3 do modelo OSI. 

 
 
35) Assinale a alternativa CORRETA a respeito dos protocolos de transporte da arquitetura 

TCP/IP. 
 
A(  )  O protocolo UDP multicast permite que um hospedeiro estabeleça uma conexão com um 

grupo de destinatários, fazendo com que os dados enviados através da conexão sejam 
recebidos por todos os destinatários pertencentes ao grupo. 

B(  )  O protocolo TCP efetua a detecção de erros de transmissão de dados em cada roteador 
pertencente ao caminho pelo qual a mensagem é transmitida, descartando-os assim que um 
erro for detectado. 

C(  )  O protocolo UDP efetua a detecção de erros de transmissão fim-a-fim do conteúdo do 
datagrama, fazendo com que o datagrama seja descartado caso um ou mais bits sejam 
transmitidos com erro. 

D(  )  Os protocolos TCP e UDP efetuam o controle de fluxo utilizando uma janela deslizante, cuja 
largura é ajustada dinamicamente em função da quantidade de datagramas transmitidos 
sem erros. 

E(  )  Os protocolos da camada de transporte da arquitetura TCP/IP efetuam a multiplexação da 
rede através da definição de portas de comunicação numeradas de 0 a 65535. 

 
 
36) Considerando a família de padrões de redes sem fio IEEE 802.11, assinale a alternativa   

CORRETA. 
 
A(  )  A faixa de frequência iniciada em 5GHz, utilizada por dispositivos compatíveis com o padrão 

IEEE 802.11n, permite o uso de uma maior quantidade de canais que a faixa de 2.4GHz, 
que também pode ser utilizada por estes dispositivos. 

B(  )  Os dispositivos compatíveis com o padrão IEEE 802.11n utilizam uma faixa de frequências 
diferente da utilizada pelos dispositivos compatíveis com o padrão IEEE 802.11g, fazendo 
com que não haja interferência entre dispositivos compatíveis com cada um dos padrões 
situados no mesmo ambiente. 

C(  )  Os dispositivos compatíveis com o padrão IEEE 802.11n utilizam os mesmos 13 canais de 
frequência adotados pelo padrão IEEE 802.11g, obrigando redes distintas compatíveis com 
cada um dos padrões situadas no mesmo ambiente a utilizarem canais diferentes, para que 
não haja degradação do sinal. 

D(  )  Dispositivos que estejam ao alcance de dois access points fisicamente próximos, 
configurados para transmitir com o mesmo SSID, serão incapazes de efetuar a detecção da 
rede corretamente, tornando o serviço de rede intermitente. 

E(  )  Para permitir a execução do procedimento de hand-off automático, no qual um dispositivo 
deixa a área de cobertura de um access point e se conecta a outro, é necessário que estes 
estejam configurados para transmitir no mesmo canal de frequência e com o mesmo SSID. 
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37) Assinale a alternativa CORRETA a respeito das redes Gigabit Ethernet (padrão IEEE 802.3-
2008). 

 
A(  )  As redes que seguem o padrão 1000BASE-LX utilizam fibra mono-modo, sendo que cada 

segmento pode ter no máximo 550 metros de comprimento. 

B(  )  O padrão 1000BASE-T requer o uso de cabos UTP categoria 6 ou superior, com tamanho 

máximo de 100 metros por segmento. 

C(  )  As redes que seguem o padrão 1000BASE-SX empregam fibra multi-modo, e cada 

segmento pode se estender por até 5 quilômetros. 

D(  )  O padrão 1000BASE-T utiliza os quatro pares trançados de cabos UTP para transmitir 

dados em ambas as direções (duplex). 

E(  )  Caso um equipamento com interface 100BASE-TX (Fast Ethernet) seja conectado a um 

comutador (switch) com portas 1000BASE-T (Gigabit Ethernet), todas as suas portas 

operarão à velocidade de 100 Mbps. 

 
 
 
38) Em relação à segurança física e lógica de sistemas computacionais, assinale a alternativa 

CORRETA. 
 
 
A(  )  Com o intuito de garantir a segurança lógica dos sistemas de informação, é necessário 

proteger contra danos e interceptação os cabos da rede de telecomunicações através dos 

quais estes sistemas se comunicam. 

B(  )  Equipamentos de informática devem ser protegidos contra ameaças à sua segurança física, 

como incêndios, enchentes, terremotos, explosões, perturbações da ordem pública e outras 

formas de desastres naturais ou causados pelo homem. 

C(  )  A segurança física e lógica de mensagens de correio eletrônico pode ser garantida através 

da cifragem do conteúdo das mensagens.  

D(  )  A implantação de controles lógicos de segurança é suficiente para prevenir acesso não 

autorizado aos serviços de rede. 

E(  )  As melhores práticas para implantação de controle físico de segurança são a educação e o 

treinamento em segurança da informação. 

 
 
39) Assinale a alternativa CORRETA a respeito do emprego de certificação digital, levando em 

conta as normas legais brasileiras. 
 
 
A(  )  De modo a assegurar o sigilo na comunicação, o remetente de uma mensagem de correio 

eletrônico deve ser identificado através de um certificado digital. 

B(  )  A autenticidade de um servidor Web seguro pode ser verificada por meio da validação do 

certificado digital fornecido pelo servidor. 

C(  )  Um certificado digital contém a chave privada da Autoridade Certificadora (AC) que o emitiu. 

D(  )  Um certificado digital contém a chave privada do sujeito detentor do certificado.  

E(  )  Um certificado digital emitido por uma Autoridade Certificadora (AC) reconhecida só deixará 

de ser válido quando for atingida a sua data de expiração.  
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40) Assinale a alternativa CORRETA a respeito de segurança em sistemas computacionais. 

 

 

A(  )  Risco é uma situação indesejada que, caso venha a se concretizar, pode resultar em dano a 
um sistema computacional. 

B(  )  Ameaça é um indício de que a violação de um sistema computacional está prestes a ser 
executada por um atacante. 

C(  )  Vulnerabilidade é uma falha no projeto, na implementação ou configuração de um sistema 
computacional que pode vir a ser explorada por um atacante. 

D(  )  Worm é um tipo de software malicioso que se propaga automaticamente através de 
mensagens de e-mail, utilizando-se de servidores SMTP que não exigem autenticação do 
usuário. 

E(  )  Bot é um tipo de software malicioso que, após infectar o computador, efetua buscas no disco 
rígido com o intuito de obter informações sigilosas, como senhas e números de contas 
bancárias, que possam ser utilizadas em golpes virtuais. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada) 
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