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INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS 
 

Atenção: NÃO ABRA este caderno antes de autorizado pelo fiscal 
 
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 nome, seu número de inscrição e o cargo/área de 
especialização para a qual se inscreveu, e transcreva-os nos quadros abaixo. Assine no local 
indicado. Examine se há marcações indevidas no campo destinado às respostas. Se houver, 
reclame imediatamente ao fiscal. 

3. Após autorizado pelo fiscal, verifique no caderno de prova se faltam folhas, 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. 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. 

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

6. Transcreva com caneta esferográfica, com 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 candidato. 

7. Questões em branco, que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras não serão 
consideradas. 

8. Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o 
porte e 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. 

9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o seu cartão-resposta, ambos 
assinados. Você só poderá entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo a 
partir das 16h 30min. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar 
as respectivas provas e retirar-se do local simultaneamente. 

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

 
01) De acordo com os dados apresentados no primeiro parágrafo do Texto 1, assinale a 

alternativa CORRETA. 
 
A(   ) Manter crianças e jovens em um mesmo patamar de ensino deixou de ser um desafio 

nacional. 
B(   ) Apenas 3,8 milhões de crianças e jovens têm acesso à educação.  
C(   ) Uma minoria dos jovens entre 14 e 17 anos estão na escola.  
D(   ) Dos milhões de jovens que estão fora dos bancos escolares, 2,9 milhões deveriam cursar o 

ensino fundamental.  
E(   ) O ensino fundamental atende a grande maioria das crianças, já a pré-escola e o ensino 

médio não correspondem ao esperado. 

Texto 1 
 

Universalizar pré-escola e ensino médio ainda é desafio 
 
Por Nathalia Goulart  
 

O Brasil possui um número elevado de crianças e jovens dentro das salas de aula, mas 
a universalização do ensino ainda é um desafio nacional. De acordo com dados divulgados 
nesta terça-feira pelo movimento independente Todos Pela Educação relativos a 2010, 91,5% 
dos jovens entre 4 e 17 anos estão na escola. Isso significa que 3,8 milhões ainda não têm 
acesso à educação, sendo que 2,9 milhões deles deveriam cursar pré-escola ou ensino médio. 
Enquanto o ensino fundamental atende 96,7% das crianças, as taxas da pré-escola e do 
ensino médio ainda deixam muito a desejar: 80,1% e 83,3%, respectivamente. 

A região com menor oferta de educação é a Norte, onde apenas 69% das crianças entre 
4 e 5 anos estão na escola. Também no ensino médio, a região aparece com o pior indicador: 
só 81,3% dos jovens de 15 a 17 anos estão na escola. O Nordeste, com atendimento de 
86,3%, figura como a área com maior abrangência da pré-escola. O Sudeste apresenta o maior 
índice de inclusão no ensino médio: 85%. 

"O problema vai além da ampliação do número de vagas. Temas como evasão e atraso 
escolar deverão figurar nas agendas políticas", afirma o relatório De Olho Nas Metas 2011, do 
Todos Pela Educação. De acordo com um estudo coordenado por Marcelo Neri, da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), 67,4% dos jovens entre 15 e 17 anos que estão fora da escola dizem 
que a falta de interesse ou a necessidade de trabalhar os afastaram dos bancos escolares. 
"Fatores relacionados à oferta de educação, como falta de vaga e transporte escolar, foram 
apontados por somente 10,9% da amostra", ressalta o Todos Pela Educação. 

Outro ponto de destaque do relatório divulgado nesta terça-feira aponta para o fracasso 
da alfabetização durante os primeiros anos escolares. Os dados mostram que, em média, 
43,9% dos estudantes deixam o ciclo de alfabetização sem aprender o que deveriam em 
leitura. Na lanterna, estão as escolas públicas do Nordeste, onde a taxa chega a 63,5%. Em 
matéria de escrita, 46,6% não têm o desempenho esperado, sendo que nas unidades públicas 
nordestinas apenas uma em cada quatro crianças domina a competência. Em matemática, os 
números são ainda piores: 57,2% dos estudantes do país não conseguem fazer contas 
elementares de soma e subtração. Nas escolas públicas da região Norte, três em cada quatro 
crianças falham na tarefa. 

Parte da explicação para esse cenário está no baixo atendimento da pré-escola, já que 
a educação infantil favorece a permanência do aluno no sistema escolar e tem impactos 
comprovados no seu desempenho acadêmico futuro.  
 
Revista Veja online, publicado em 07 de fevereiro de 2012, acesso em 20 de fevereiro de 2012, disponível em 
http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/municipios-brasileiros-nao-atingem-nem-as-metas-modestas-de-educacao 
[adaptado] 
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02) Assinale a alternativa que MELHOR EXPLICA o título do Texto 1. 
 
A(   ) Tornar universal o ensino médio é um desafio para a pré-escola. 
B(   ) Atualmente não é uma tarefa fácil fazer com que todas as crianças e adolescentes 

frequentem a pré-escola e o ensino médio.  
C(   ) A pré-escola e o ensino médio já estão universalizados. 
D(   ) A pré-escola é mais abrangente do que o ensino médio. 
E(   ) É simples universalizar a pré-escola e o ensino médio. 
 
03) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao Texto 1.  
 
(   ) No geral, o ensino fundamental abrange maior percentual de alunos do que o ensino médio e 

a pré-escola. 
(   ) Os três níveis de ensino – pré-escola, fundamental e médio – estão em um mesmo patamar 

quanto ao atendimento de alunos. 
(   ) O ensino médio e a pré-escola carecem de um processo de universalização. 
(   ) Entre as regiões Norte, Nordeste e Sudeste, a região Norte destaca-se pelo grande número 

de crianças na escola. 
(   ) De acordo com o relatório De Olho Nas Metas 2011, não basta apenas aumentar o número 

de vagas, também a evasão e o atraso escolar são temas que merecem atenção. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  
 
A. (   ) V – F – F – V – V 
B. (   ) F – V – F – F – V 
C. (   ) V – F – V – V – F 
D. (   ) V – F – V – F – V 
E. (   ) F – V – V – F – F 
 
04) De acordo com o Texto 1, é possível afirmar que: 
 
1. os níveis de leitura e escrita das crianças das unidades públicas do Nordeste estão abaixo do 

esperado. 
2. em relação à alfabetização, a região Nordeste apresenta aspectos positivos que a destacam 

das demais regiões. 
3. a falta de vagas e o transporte escolar são fatores predominantes quando o assunto é acesso 

à educação. 
4. a região Norte é a menos favorecida em relação à oferta de educação, tanto na pré-escola 

quanto no ensino médio. 
5. a falta de interesse e a necessidade de trabalhar são fatores apontados pelos jovens que não 

frequentam a escola. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A. (   ) Somente as afirmativas 2, 3 e 5 estão corretas. 
B. (   ) Somente as afirmativas 1 e 4 estão corretas. 
C. (   ) Somente as afirmativas 1 e 3 estão corretas. 
D. (   ) Somente as afirmativas 3, 4 e 5 estão corretas. 
E. (   ) Somente as afirmativas 1, 4 e 5 estão corretas. 
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05) A respeito do gênero do Texto 1, é CORRETO afirmar que se trata de:  
 
A. (   ) um conto. 
B. (   ) uma reportagem. 
C. (   ) uma resenha. 
D. (   ) um artigo científico. 
E. (   ) uma crônica. 
 
06) Assinale a alternativa que EXPLICA CORRETAMENTE o uso das aspas no início do terceiro 

parágrafo do Texto 1.  
 
A. (   ) Indica que a frase é uma citação que foi retirada do relatório consultado.  
B. (   ) Indica que a frase é uma citação de um político entrevistado. 
C. (   ) Indica que a frase é uma explicação relevante para o texto. 
D. (   ) Indica que a frase é destaque no texto.  
E. (   ) Indica que a frase é uma citação retirada do estudo coordenado por Marcelo Neri. 
 
07) Assinale a alternativa CORRETA, na qual o vocábulo à direita É ANTÔNIMO do termo 

sublinhado no Texto 1.  
 
A. (   ) evasão – desistência 
B. (   ) competência – capacidade 
C. (   ) elementares – rudimentares 
D. (   ) fracasso – êxito 
E. (   ) ampliação – aumento 
 
08) Observe as frases destacadas do Texto 1. 
 
1. "O problema vai além da ampliação do número de vagas. Temas como evasão e atraso escolar 

deverão figurar nas agendas políticas." 
2. "Fatores relacionados à oferta de educação, como falta de vaga e transporte escolar, foram 

apontados por somente 10,9% da amostra." 
3. “[...] 67,4% dos jovens entre 15 e 17 anos que estão fora da escola dizem que a falta de 

interesse ou a necessidade de trabalhar os afastaram dos bancos escolares.” 
4. “Na lanterna, estão as escolas públicas do Nordeste, onde a taxa chega a 63,5%.” 
5. “Em matéria de escrita, 46,6% não têm o desempenho esperado [...]” 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A. (   ) Em 3, o pronome os cumpre a função sintática de objeto direto do verbo afastar. 
B. (   ) Em 2, o sujeito da sequência foram apontados é falta de vagas e transporte escolar. 
C. (   ) Em 1, é possível substituir a sequência verbal deverão figurar por figurarão sem alterar o 

sentido da frase. 
D. (   ) Em 4, a frase tem um sujeito indeterminado. 
E. (   ) Em 5, o uso da vírgula na frase separa o sujeito do predicado. 
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Texto 2 

 
Municípios não atingem nem metas modestas de educação 

 
Relatório da ONG Todos Pela Educação revela que maior parte das cidades está longe 

de ensinar o que deve a alunos em língua portuguesa e matemática 
 
Por Nathalia Goulart 

 
A língua portuguesa representa o maior desafio para alunos e professores no 

fim do primeiro ciclo do ensino fundamental, que se encerra no 5o ano (antiga 4a série). 
Já ao fim do segundo ciclo, que se encerra no 9o ano (antiga 8a série), é a matemática 
que se torna um obstáculo. É isso que conclui o movimento independente Todos Pela 
Educação, que estabelece metas de aprendizado para alunos de todos os 5.557 
municípios brasileiros. 

De acordo com o relatório De Olho Nas Metas 2011, divulgado em fevereiro 
deste ano, em São Paulo, 52% das cidades do país não atingiram, em 2009, os 
objetivos determinados pelo Todos Pela Educação relativos ao desempenho de 
estudantes do 5o ano em língua portuguesa – as metas variam de cidade para cidade e 
levam em conta a situação prévia de cada uma delas. É uma péssima notícia, levando-
se em conta que, em muitos casos, a meta já era modesta. 

Já em matemática, 75,2% dos municípios brasileiros cumpriram as metas 
estabelecidas. Entre as capitais, todas evoluíram segundo o esperado. Macapá (AP), 
por exemplo, atingiu o objetivo para 2009, mas ele era modestíssimo: ali, só 13,2% dos 
estudantes detêm os conhecimentos mínimos esperados ao fim do 5o ano. Em Belo 
Horizonte, que também apresentou evolução satisfatória, pouco mais da metade do 
número de estudantes (51%) ainda não sabe calcular adequadamente.  

No fim do 9o ano, segundo ciclo do ensino fundamental, a situação é inversa: 
matemática é o bicho-papão dos estudantes. Mais da metade dos municípios, exatos 
56,1%, incluindo 21 capitais e o Distrito Federal, não atingiu as metas previstas. 
Exemplos assustadores são Salvador (BA), onde apenas 5,4% dos estudantes do 9o 
ano dominam conhecimentos básicos na disciplina. Em Florianópolis (SC), que 
também não registrou avanço, só 16,7% dos alunos aprenderam o que deveriam. 

Em língua portuguesa, 81,9% das cidades brasileiras ultrapassaram a meta 
estabelecida pelo Todos Pela Educação, incluindo todas as capitais e o Distrito 
Federal. Outra vez, os resultados, embora alcançados, chamam a atenção pela 
modéstia. Em Recife, 15,5% dos concluintes do ensino fundamental têm um 
aprendizado adequado à sua série. 

Se todos os municípios atingirem os objetivos propostos pelo movimento ao 
longo da década, em 2022 cerca de 70% de todos os estudantes brasileiros terão um 
aprendizado adequado ao seu estágio escolar. A julgar pela prévia divulgada neste 
ano, é difícil acreditar que isso vá acontecer. 

 
Revista Veja online, publicado em 07 de fevereiro de 2012, acesso em 20 de fevereiro de 2012, disponível 
em http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/municipios-brasileiros-nao-atingem-nem-as-metas-modestas-
de-educacao [adaptado] 
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09) Em relação aos Textos 1 e 2, considere as afirmativas abaixo. 
 
I. Ambos os textos pertencem ao mesmo gênero textual porque têm o mesmo tema – a 

educação no Brasil. 
II. Os textos são de gêneros diferentes, já que o Texto 1 não costuma ser veiculado no mesmo 

suporte textual (espaço físico e material) que o Texto 2.  
III. Ambos os textos pertencem ao mesmo gênero, pois têm por função básica informar o leitor a 

respeito de um tema relevante. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A. (   ) Todas as afirmativas estão corretas. 
B. (   ) Somente a afirmativa I está correta. 
C. (   ) Somente a afirmativa III está correta. 
D. (   ) Nenhuma das afirmativas está correta. 
E. (   ) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
 
10) De acordo com o Texto 2, é CORRETO afirmar que: 
 
A(   ) o desempenho em língua portuguesa dos alunos do 5o ano é pior do que o desempenho de 

alunos desse nível em matemática, no que se refere às metas de aprendizado. 
B(   ) os dados relativos ao aproveitamento dos alunos brasileiros do 5o e do 9o ano foram 

divulgados por meio de relatório elaborado pelo Ministério da Educação (MEC). 
C(   ) as metas estabelecidas pelo movimento Todos pela Educação são as mesmas para todos 

os municípios avaliados. 
D(   ) os alunos do 5o ano de Macapá, em sua maioria, apresentaram bom desempenho em 

matemática. 
E(   ) nem todas as capitais brasileiras atingiram as metas estabelecidas para o aprendizado da 

matemática, ao final do 5o ano. 
 
11) Considere as afirmativas abaixo. 
 
I. Os alunos do 5o ano de todas as capitais brasileiras atingiram as metas previstas 

relativamente ao seu desempenho em língua portuguesa, enquanto os alunos do 9o ano, 
somente em algumas capitais o fizeram. 

II. Os alunos do 9o ano de Florianópolis, em sua maioria, não atingiram as metas previstas 
relativamente ao seu desempenho em matemática. 

III. A maioria das cidades brasileiras avaliadas está longe de ensinar aos alunos o que deveria, 
tanto em matemática quanto em língua portuguesa. 

 
De acordo com o Texto 2, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A. (   ) Somente a afirmativa III é correta. 
B. (   ) Somente as afirmativas I e III são corretas. 
C. (   ) Todas as afirmativas são corretas. 
D. (   ) Somente as afirmativas II e III são corretas. 
E. (   ) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
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12) Em relação à autora do Texto 2, marque a alternativa CORRETA. 
 
A. (   ) Deixa claro seu posicionamento a respeito dos dados relatados e mostra-se pessimista em 

relação a uma melhora na educação brasileira. 
B. (   ) Não se posiciona ao longo do texto e restringe-se a divulgar as principais informações 

contidas no relatório De Olho Nas Metas 2011. 
C. (   ) Não faz uma análise crítica dos dados apresentados em seu texto e declara-se pessimista 

em relação ao futuro da Educação Básica. 
D. (   ) Demonstra desconfiar dos dados apresentados pelo relatório De Olho Nas Metas 2011, 

pois acredita que a Educação Básica no Brasil está melhor do que em outras épocas. 
E. (   ) Acredita que, em 2022, 70% de todos os estudantes brasileiros terão um aprendizado 

adequado ao seu estágio escolar. 
 
 
13) Com base nas regras de pontuação do português escrito e no Texto 2, é CORRETO afirmar 

que: 
 
A. (   ) as vírgulas em “divulgado em fevereiro deste ano, em São Paulo, 52% das cidades do país 

não atingiram” (linha 07 e 08) são obrigatórias, pois introduzem um aposto. 
B. (   ) o uso do travessão em “língua portuguesa – as metas variam de cidade para cidade” (linha 

10) serve para introduzir um discurso direto. 
C. (   ) os parênteses utilizados em “5o ano (antiga 4a série)” (linha 2) e “9o ano (antiga 8a série)” 

(linha 3) não poderiam ser substituídos por travessões. 
D. (   ) a frase “Em Recife, 15,5% dos concluintes do ensino fundamental têm um aprendizado 

adequado à sua série.” (linhas 28 e 29) poderia ser reescrita da seguinte forma: Em Recife, 
15,5% dos concluintes do ensino fundamental, têm um aprendizado adequado à sua série. 

E. (   ) o uso das vírgulas em “Já ao fim do segundo ciclo, que se encerra no 9o ano (antiga 8a 
série), é a matemática que se torna um obstáculo.” (linhas 03 e 04) é obrigatório. 

 
 
14) Com base no Texto 2, indique se as afirmativas abaixo são verdadeiras (V) ou falsas (F). 
 
(   ) Em “É isso que conclui o movimento independente Todos Pela Educação” (linhas 04 e 05), o 

pronome “isso” refere-se às duas frases que o antecedem no texto. 
(   ) Em “os objetivos determinados pelo Todos Pela Educação relativos ao desempenho” (linhas 

08 e 09), a palavra “relativos” refere-se a “os objetivos”. 
(   ) Em “Outra vez, os resultados, embora alcançados, chamam a atenção pela modéstia.” (linhas 

27 e 28), o verbo “chamam” concorda com “os resultados”. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 
A. (   ) V – F – V 
B. (   ) V – V – V 
C. (   ) V – V – F 
D. (   ) F – V – V 
E. (   ) F – F – F 
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15) Assinale a alternativa na qual a troca das palavras ou expressões sublinhadas, uma pela 
outra, MANTÉM o mesmo sentido do texto. 

 
A. (   ) Entre as capitais, todas evoluíram segundo o esperado. Contudo, mais uma vez é preciso 

considerar os dados com cautela. 
Entre as capitais, todas evoluíram segundo o esperado. Porém, mais uma vez é preciso 
considerar os dados com cautela. 

B. (   ) A língua portuguesa representa o maior desafio para alunos e professores no fim do 
primeiro ciclo do ensino fundamental, que se encerra no 5o ano (antiga 4a série). Já ao fim 
do segundo ciclo, que se encerra no 9o ano (antiga 8a série), é a matemática que se torna 
um obstáculo. 

A língua portuguesa representa o maior desafio para alunos e professores no fim do 
primeiro ciclo do ensino fundamental, que se encerra no 5o ano (antiga 4a série). Portanto 
ao fim do segundo ciclo, que se encerra no 9o ano (antiga 8a série), é a matemática que se 
torna um obstáculo. 

C. (   ) Macapá (AP), por exemplo, atingiu o objetivo para 2009, mas ele era modestíssimo: ali, só 
13,2% dos estudantes detêm os conhecimentos mínimos esperados ao fim do 5o ano. 

Macapá (AP), por exemplo, atingiu o objetivo para 2009, por isso ele era modestíssimo: ali, 
só 13,2% dos estudantes detêm os conhecimentos mínimos esperados ao fim do 5o ano. 

D. (   ) Outra vez, os resultados, embora alcançados, chamam a atenção pela modéstia. 
Outra vez, os resultados, uma vez alcançados, chamam a atenção pela modéstia. 

E. (   ) Se todos os municípios atingirem os objetivos propostos pelo movimento ao longo da 
década, em 2022 cerca de 70% de todos os estudantes brasileiros terão um aprendizado 
adequado ao seu estágio escolar. 
Mesmo que todos os municípios atinjam os objetivos propostos pelo movimento ao longo 
da década, em 2022 cerca de 70% de todos os estudantes brasileiros terão um 
aprendizado adequado ao seu estágio escolar. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
16) Considere o exemplo de placa-mãe apresentado na figura 1 e suas partes destacadas com 

números. 

 
Figura 1 

 
Assinale a alternativa que identifica CORRETAMENTE as partes apontadas, em ordem 
crescente (do 1 ao 4). 

 
A. (   ) Conector AGP; conector de energia; slots PCI; conectores IDE. 
B. (   ) Conector de CPU; conector ATX de energia; slots de memória; conectores padrão serial 

ATA. 
C. (   ) Conector AGP; conector de energia; slots de memória; conectores IDE. 
D. (   ) Conector de CPU; conector IDE; slots de memória; conectores DIMM. 
E. (   ) Conector de CPU; conector IDE; slots PCI; conectores padrão serial ATA. 
 
 
17) Considere o painel de conexões de um computador apresentado na figura 2 e os conectores 

destacados com números. 
 
Assinale a alternativa que identifica 
CORRETAMENTE os conectores 
apontados, em ordem crescente (do 1 ao 5). 
 
A. (   ) Fire Wire; DVI; RS232; SATA; RJ11. 
B. (   ) Fire Wire; VGA; MIDI; ESATA; RJ45. 
C. (   ) HDMI; DVI; USB; ESATA; RJ11. 
D. (   ) HDMI; VGA; USB; MIDI; RJ45. 
E. (   ) HDMI; VGA; USB; ESATA; RJ45. 
 
  

Figura 2 
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18) Considere a figura 3, que representa os elementos básicos de um computador. 

 
Figura 3 

 
Assinale a alternativa que identifica CORRETAMENTE as partes numeradas, em ordem 
crescente (do 1 ao 4). 

 
A. (   ) Memória; processador; periféricos; barramento. 
B. (   ) Registradores; unidade de controle; unidade aritmética e lógica; clock (relógio). 
C. (   ) Memória RAM; CPU; memória ROM; unidade de controle. 
D. (   ) Memória; unidade aritmética e lógica; periféricos; unidade de controle. 
E. (   ) Registradores; CPU; periféricos; barramento. 
 
19) Assinale a alternativa CORRETA a respeito da temperatura de funcionamento de 

processadores utilizados em computadores pessoais. 
 
A. (   ) A velocidade da ventoinha do processador deve ser mantida em um valor constante de 

cerca de 800 RPM para que não ocorra sobreaquecimento. 
B. (   ) O computador poderá desligar-se automaticamente para que o processador não sofra 

danos irreparáveis caso os dispositivos responsáveis por resfriar o processador não 
funcionem adequadamente. 

C. (   ) Os dissipadores de calor são responsáveis por evitar que o processador atinja 
temperaturas acima de 50ºC, o que poderia ocasionar problemas em seu funcionamento. 

D. (   ) A pasta térmica forma uma camada protetora que tem o intuito de proteger a integridade 
física do processador caso este atinja uma temperatura superior a 120ºC.  

E. (   ) A ventoinha do processador é acionada automaticamente sempre que este atinge uma 
temperatura superior à sua temperatura normal de funcionamento.  

 
20) Considere as seguintes linguagens: 
 

1. HTML – linguagem utilizada para produzir páginas na Web. Documentos HTML 
podem ser interpretados por navegadores; 

2. XMI – padrão do OMG para troca de informações; 
3. UML – linguagem de modelagem não proprietária de terceira geração; 
4. SysML – linguagem de modelagem de propósito geral para aplicação em 

engenharia de sistemas. 
 

A respeito delas, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (   ) Apenas XMI é uma linguagem de marcação. 
B. (   ) Todas são linguagens de marcação. 
C. (   ) XMI, UML e SysML são linguagens de marcação. 
D. (   ) XMI e HTML são linguagens de marcação. 
E. (   ) XMI e UML são linguagens de marcação. 
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21) Considere a seguinte definição: “estrutura baseada no princípio LIFO (last in, first out), na qual 
o dado inserido por último é o primeiro a ser removido”. Assinale a alternativa QUE CONTÉM 
a estrutura de dados a que se refere a definição apresentada. 

 
A. (   ) Lista 
B. (   ) Fila 
C. (   ) Árvore 
D. (   ) Vetor 
E. (   ) Pilha 
 
22) Considere a seguinte definição: “etapa do ciclo de vida focada na modelagem do domínio do 

problema”. Assinale a alternativa QUE CONTÉM a etapa a que se refere a definição 
apresentada. 

 
A. (   ) Análise 
B. (   ) Implementação 
C. (   ) Projeto 
D. (   ) Manutenção 
E. (   ) Testes 
 
23) Considere duas classes chamadas SuperA e SubA, sendo a primeira superclasse da segunda. 

Considere que há dois métodos concretos com assinaturas idênticas, m1(), um em cada uma 
das duas classes. A respeito da presença de métodos com assinaturas idênticas nas classes 
mencionadas, relacionadas por herança, é CORRETO afirmar que: 

 
A. (   ) observa-se sobrescrita de método, o que significa que a subclasse herda o método da 

superclasse, mas o substitui por outro de assinatura idêntica. 
B. (   ) observa-se uma inconsistência, pois dois métodos com assinaturas idênticas não podem 

coexistir em uma hierarquia de herança. 
C. (   ) observa-se sobrecarga, pois a subclasse possuirá dois métodos com assinaturas idênticas, 

que poderão ser diretamente selecionados, sem necessidade de referência à superclasse. 
D. (   ) o algoritmo estabelecido no método concreto da superclasse se sobrepõe a qualquer outro 

na hierarquia de herança. Com isso, é como se o método da subclasse nem existisse. 
E. (   ) existe uma indefinição do método a ser executado quando uma invocação for feita a uma 

instância da subclasse. Não chega a caracterizar uma inconsistência, mas precisa ser 
resolvida dinamicamente. 

 
24) Considere o algoritmo a seguir, em pseudocódigo. 
 

X = 18; 
Y = 4; 
Para i = 1 até Y faça 
 Se i > (Y / 2) faça 
  X = X * i 
 Senão  
  X = X / i 
 Fim se; 
Fim para; 
Imprimir X; 

 
Assinale a alternativa QUE CONTÉM o valor impresso de X. 

 
A. (   ) 3 
B. (   ) 27 
C. (   ) 1 
D. (   ) 18 
E. (   ) 108 
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25) Assinale a alternativa que descreve CORRETAMENTE uma função tipicamente executada por 
sistemas operacionais utilizados em computadores pessoais, como o Linux e Windows. 

 
A. (   ) Interpretar o código das aplicações em execução no computador e as converter em 

instruções que serão executadas pelo processador. 
B. (   ) Controlar o acesso ao barramento do computador, estabelecendo quais dispositivos podem 

acessar o barramento a cada instante, de modo a evitar conflitos. 
C. (   ) Executar o autoteste de inicialização (power-on self-test), durante o qual é verificado se os 

componentes de hardware do computador estão funcionando corretamente. 
D. (   ) Gerenciar o acesso a recursos computacionais compartilhados, como arquivos e conexões 

de rede, por exemplo.  
E. (   ) Efetuar coleta de lixo, ou seja, localizar áreas de memória física previamente alocadas que 

não serão mais acessadas e liberá-las para uso futuro.  
 
26) Ao concluir a utilização de um computador com sistema operacional Windows 7, é possível 

desligá-lo completamente ou colocá-lo em um dos modos de economia de energia suportados 
pelo sistema. A esse respeito, é CORRETO afirmar que: 

 
A. (   ) Ao colocar o computador em modo de suspensão, os programas e dados em uso são 

mantidos na memória RAM, permitindo que a sessão seja retomada rapidamente. 
B. (   ) O modo de suspensão híbrida, projetado especialmente para notebooks, armazena os 

programas e dados em uso no disco rígido e na memória RAM, garantindo sua 
recuperação caso a energia da bateria se esgote. 

C. (   ) O modo de suspensão armazena no disco rígido os programas e dados em uso na sessão 
e desliga totalmente o computador, permitindo que a sessão seja retomada posteriormente. 

D. (   )  O modo de hibernação mantém na memória RAM os programas e dados em uso e desliga 
os demais componentes do computador, reduzindo sensivelmente o consumo de energia. 

E. (   ) O modo de suspensão híbrida armazena na memória RAM os programas e dados em uso 
pelo sistema, enquanto programas e dados do usuário são armazenados no disco rígido. 

 
27) Identifique as afirmativas a respeito do gerenciamento de discos formatados com o sistema de 

arquivos NTFS em computadores com sistema operacional Windows 7. 
 
I. Um volume de disco pode ser montado em uma pasta vazia de outro volume. 
II. É possível definir cotas de disco em um volume, limitando o espaço em disco que estará 

disponível para cada usuário do sistema. 
III. É possível diminuir o tamanho de um volume de disco caso haja espaço disponível ao final do 

referido volume. 
IV. É possível estender a capacidade de um volume de disco caso haja espaço não alocado 

adjacente ao referido volume. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A. (   ) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
B. (   ) Somente as afirmativas I e III são corretas. 
C. (   ) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
D. (   ) Somente as afirmativas II e IV são corretas. 
E. (   ) Todas as afirmativas são corretas. 
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28) Considerando o modelo de dados relacional, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A. (   ) O grau de uma relação é determinado pelo número de chaves que esta possui. 

B. (   ) Duas tuplas de uma mesma relação não podem ser idênticas, ou seja, não podem ter a 
mesma combinação de valores para todos os seus atributos.  

C. (   ) O modelo permite que uma relação possua atributos compostos e multivalorados. 

D. (   ) Uma relação é composta por um conjunto de tuplas, compostas por valores atômicos 
correspondentes aos atributos da relação, que se encontram ordenadas com base no valor 
de um atributo-chave. 

E. (   ) O valor de um atributo-chave não pode se repetir em diferentes tuplas de uma relação. 

 
 
29) Considere a relação Pessoa(CPF, CPF-Pai, Nome), na qual são listados os integrantes de 

várias gerações de uma família. Considere que o atributo CPF-Pai indica o CPF do pai da 
pessoa, cujos dados também constam da relação. Assinale a alternativa que apresenta uma 
consulta SQL que gera uma lista com os nomes de pessoas que não possuem filhos. 

 
A. (   ) SELECT Nome  

FROM Pessoa 
WHERE CPF NOT IN ( SELECT CPF-Pai 

FROM Pessoa); 
 
B. (   ) SELECT Nome  

FROM Pessoa 
WHERE NOT EXISTS ( SELECT *  

FROM Pessoa  
WHERE CPF = CPF-Pai); 

 
C. (   ) SELECT P.Nome  

FROM Pessoa P, Pessoa F 
WHERE P.CPF <> F.CPF-Pai; 

 
D. (   ) SELECT Nome  

FROM Pessoa  
WHERE ( SELECT COUNT(*) 

FROM Pessoa 
WHERE CPF = CPF-Pai) = 0; 

 
E. (   ) SELECT P.Nome  

FROM Pessoa P, Pessoa F 
WHERE P.CPF-Pai <> F.CPF; 
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30) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna. 
No sistema operacional Linux, ____________ torna possível a implementação de sistemas de 
arquivos baseados em programas no espaço de usuários (user space). 

 
A. (   ) mount 
B. (   ) umount 
C. (   ) NFS 
D. (   ) FUSE 
E. (   ) SMB 
 
31) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna. 

A ferramenta ____________ permite capturar e visualizar pacotes que chegam até a placa de 
rede do computador. 

 
A. (   ) iptraf 
B. (   ) htop 
C. (   ) ntop 
D. (   ) ifconfig 
E. (   ) wireshark 
 
32) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna abaixo.  

Em um servidor HTTP, quando se visa implantar múltiplos sites (virtualhosts) seguros na porta 
443 com diferentes certificados são necessários múltiplas(os) ____________. 

 
A. (   ) placas de rede 
B. (   ) endereços IP 
C. (   ) chaves privadas 
D. (   ) chaves públicas 
E. (   ) VLAN's 
 
33) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna abaixo.  

No Linux, a linha de comando ____________ informa o registro A do nome ufsc.br .  
 
A. (   ) nslookup -q A -h ufsc.br 
B. (   ) dnslookup -query A -host ufsc.br 
C. (   ) ifconfig ufsc.br 
D. (   ) dig ufsc.br 
E. (   ) resolv A ufsc.br 
 
34) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. 

Qual comando do Linux pode ser utilizado para listar o tamanho de uma pasta? 
 
A. (   ) df 
B. (   ) du  
C. (   ) size 
D. (   ) fdisk 
E. (   ) free 
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35) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna. 
Ao utilizar o comando md5sum no sistema operacional Linux, o fato dos resumos obtidos a 
partir de dois arquivos de mesmo tamanho serem diferentes significa que ____________. 

 
A. (   ) suas datas de criação são diferentes 
B. (   ) suas datas de modificação são diferentes 
C. (   ) eles possuem conteúdos diferentes 
D. (   ) suas datas de último acesso são diferentes 
E. (   ) seus nomes são diferentes 
 
36) Assinale a alternativa que contém o comando CORRETO para listar as regras do firewall 

padrão do sistema operacional Linux. 
 
A. (   ) iptables -L 
B. (   ) firewall list 
C. (   ) fwall --list all 
D. (   ) ssh clear 
E. (   ) firewall -l all 
 
37) Assinale a alternativa que apresenta o nome CORRETO de um gerenciador de listas de e-mail 

do Projeto GNU. 
 
A. (   ) GNUMail 
B. (   ) GNULists 
C. (   ) MailsLists 
D. (   ) GNUMan 
E. (   ) Mailman 
 
38) Analise as afirmativas abaixo a respeito da segurança de sistemas computacionais. 
 
I. O documento que define a política de segurança adotada por uma organização deve detalhar 

todos os aspectos tecnológicos de implementação dos mecanismos de segurança utilizados 
para proteger seus sistemas computacionais. 

II. Uma das questões que deve ser tratada pela política de segurança adotada por uma 
organização consiste na definição da estratégia usada para realização de backups dos dados 
armazenados em seus sistemas computacionais. 

III. As técnicas de segurança física são baseadas na utilização de características do corpo 
humano, como a leitura da impressão digital ou da íris do olho, para controlar o acesso de 
usuários a sistemas computacionais. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A. (   ) Somente as afirmativas II e III são corretas. 
B. (   ) Somente as afirmativas I e III são corretas. 
C. (   ) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
D. (   ) Somente a afirmativa II é correta. 
E. (   ) Somente a afirmativa III é correta. 
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39) Assinale a alternativa que descreve a principal característica presente nos softwares 
maliciosos classificados como Worms. 

 
A. (   ) Propagam-se automaticamente pela rede. 
B. (   ) Anexam seu código a outros programas e arquivos. 
C. (   ) Monitoram as atividades executadas pelos usuários do computador infectado. 
D. (   ) Utilizam-se de engenharia social para infectar o computador da vítima. 
E. (   ) Roubam senhas e outras informações sigilosas da vítima. 
 
40) Assinale a alternativa CORRETA a respeito de segurança em redes de computadores. 
 
A. (   ) Os firewalls efetuam a busca por assinaturas de vírus e de outros softwares maliciosos nos 

pacotes de dados que trafegam pela rede. 
B. (   ) O firewall é um dispositivo de segurança, constituído exclusivamente por software ou por 

uma combinação de hardware e software, que tem por finalidade impedir comunicações 
não autorizadas. 

C. (   ) O proxy tem como principal função efetuar o bloqueio de portas de comunicação que 
poderiam ser utilizadas em ataques a sistemas computacionais. 

D. (   ) As VPNs (Virtual Private Networks) empregam protocolos de comunicação proprietários 
para transmitir dados de forma segura pela rede. 

E. (   ) Uma rede local pode ser segmentada em diversas VPNs (Virtual Private Networks), 
formando domínios de colisão independentes e impedindo o acesso não autorizado a 
dados enviados pela rede. 
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