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VAGAS ABERTAS 
 

A Lei 8.213, que prevê a contratação de pessoas portadoras de deficiência (PPD’s) e 
beneficiários reabilitados no mercado de trabalho, completa 17 anos. Implementada em 1991, 
estabelece a contratação, por parte das empresas, de cotas para deficientes, conforme o número de 
trabalhadores que possui.  

Desde então, pouco foi o avanço desta legislação. Embora o objetivo da lei seja fomentar a 
oportunidade de trabalho para deficientes físicos, ela trata de forma simplista um problema bastante 
complexo, qual seja a falta de qualificação dos trabalhadores no mercado e, consequentemente, a 
impossibilidade de cumprimento das cotas pelas empresas. O resultado é a aplicação de multas. [...] 
Segundo as próprias empresas e o Ministério do Trabalho, a dificuldade para preencher as vagas 
está na qualificação dos candidatos. Dados apresentados pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) 
apontam que em todo o Brasil, em 2007, foram disponibilizadas 36.837 vagas. Destas, apenas 7.206 
(20%) foram preenchidas. 

Além do mencionado problema da qualificação dos deficientes, outro obstáculo está na 
adequação do candidato ao perfil da empresa. Dependendo de sua área de atuação, indústria, 
comércio ou prestação de serviços, os candidatos não podem ser aproveitados em todos os tipos de 
tarefa. Diante desse quadro, fica evidente a dificuldade para cumprir a lei e a penalidade a que as 
empresas estão sujeitas. A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em São Paulo, que 
agrega à sua função fiscalizadora a orientação das empresas, apresentou propostas para minimizar 
o problema de inserção de tais trabalhadores, extrapolando a solução limitada, trazida na legislação 
vigente, inclusive posterior à lei 8.213/91. 

Buscou primeiro orientar a empresa, concedendo-lhe o prazo de dois meses, prorrogável por 
mais dois, para o início da fiscalização. Mesmo empenhando tais esforços, empresas de alguns 
setores, entre eles o da construção civil, continuavam sem conseguir cumprir sua cota de 
contratação.   

O órgão iniciou, então, um diálogo com sindicatos de trabalhadores e patronais de diferentes 
segmentos e criou o Pacto de Inclusão de Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho. As 
empresas que adequarem ao pacto ganham um prazo de dois anos para cumprir a cota, mas se 
comprometem a capacitar os portadores de deficiência, criar um banco de dados para os que estão 
aptos ou que desejam trabalhar em determinadas áreas. E ainda, promover campanhas 
institucionais contra preconceitos e discriminações das pessoas portadoras de deficiência.  

[...] São medidas que transformam a Lei 8.213 em uma via de mão dupla. Beneficiam os 
portadores de deficiência, objeto da lei, e não penalizam financeiramente as empresas, já que a 
imposição das multas não consegue solucionar o problema de integração do portador de deficiência 
ao mercado. 

 
(Álvaro Trevisioli. Revista Visão Jurídica, nº 31) 

 
 
 

01)Infere-se sobre o texto, EXCETO: 
a) A aplicação de multas às empresas não é a solução para que a Lei nº 8.213/91 cumpra o seu 

propósito. 
b) O portador de deficiência deve ser absorvido pelas empresas, dependendo, exclusivamente 

da disponibilidade de vagas, conforme propõe a Lei nº 8.213/91. 
c) Com a criação do Pacto de Inclusão de Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho, 

surgem possibilidades concretas de efetivação da Lei nº 8.213/91. 
d) A falta de qualificação profissional e a inadequação do candidato ao perfil da empresa são os 

entraves para o cumprimento da Lei nº 8.213/91. 
e) O número de vagas preenchidas ainda é muito baixo, apesar do caráter obrigatório, 

considerando o percentual de cotas definido para as empresas. 
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02)Das alternativas que seguem, apenas uma está CORRETA em relação à coerência: 
a) Para a construção de um texto coerente basta o autor ter domínio do assunto a ser tratado. 
b) A intertextualidade é fator de coerência obrigatória em toda produção escrita. 
c) O conhecimento da língua propicia o emprego de vocábulos precisos, favorecendo a  

construção de um texto conciso. 
d) Inferência é o fator de coerência que diz respeito às explicações expressas para as 

informações pouco claras. 
e) Coerência textual é o fator de textualidade pelo qual são mantidas as relações formais, isto é, 

refere-se à utilização de elementos de ligação entre palavras e orações no interior do texto. 
 
 

03)São falsas (F) ou verdadeiras (V) as informações abaixo sobre coesão textual. 
(    ) Os termos grifados em “A Lei 8.213 que prevê a contratação de pessoas portadoras de 

deficiência (PPD’s) e beneficiários...” (§ 1º) são, respectivamente pronome relativo e 
preposição. Logo, são conectores que atribuem as ideias de modo e de adição. 

(    ) “Embora o objetivo da Lei seja fomentar a oportunidade de trabalho para deficientes 
físicos, ela trata de forma...” (§ 2º) Os termos grifados são, respectivamente, conector de 
concessão e anafórico. 

(    ) “Destas, apenas 7.206 (20%) foram preenchidas”. (§ 2º) “São medidas que transformam a 
Lei 8.213 em uma via de mão dupla”. (§ 6º) Os termos grifados são anafóricos que 
retomam, respectivamente, vagas e medidas. 

(    ) “O órgão iniciou então, um diálogo...” (§ 5º) O termo grifado retoma empresa de 
construção civil. 

(    ) 
 
 

Coesão textual se refere ao nexo entre as idéias, orientando para a unidade e para a não-
contradição dos segmentos do texto. 

A chave CORRETA é: 
 
a) V, F, V, F, V 
b) F, V, F, V, F 
c) F, F, V, V, F 
d) V, F, F, V, V 
e) F, V, V, F, F 

 
04)São falsas (F) ou verdadeiras (V) as afirmações abaixo sobre sinonímia e paronímia. 

 
(    ) Se se substituir o vocábulo fomentar (§ 2º) por fermentar, o sentido da frase continua 

inalterado. 
(    ) Cumprimento (§ 2º) significa extensão longitudinal e seu parônimo comprimento significa 

execução, realização. 
(    ) Segmentos (§ 5º), que significa parte de um todo, não se opõe a seguimentos, cujo 

significado é adesão. 
(    ) Vigente, no texto, (§ 3º) pode ser substituído por que vigora sem alteração de sentido. 
(    ) 
 

O vocábulo perfil (§ 3º), no texto, não tem o mesmo significado que retrato de um só lado. 

A chave CORRETA é: 
 
a) V, F, F, V, V 
b) V, V, V, F, F 
c) F, F, V, V, F 
d) V, V, F, F, V 
e) F, F, F, V, V 
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05)A alternativa que apresenta vocábulo com ERRO de acentuação é: 
a) intervêm, plateia, tíbia, idôneo, Piauí 
b) pônei, órfã, para (verbo), pelo (subst.), veem 
c) contêiner, paranoico, ínterim, tábua, tem (3ª p. sing.) 
d) ponei, órfã, pára (verbo), pelo (subst.), veem 
e) pera (fruta), pôde (3ª p. sing. pret. perf. ind), sequestro, Bündchen (Gisele), pôr (verbo) 

 
06)Selecione o termo adequado (no parêntese) para preencher as lacunas das frases: 

I. As poltronas da sala de conferência são ___________. (cinza, cinzas) 
II. A candidata estava _____________ nervosa. (meia, meio) 
III. Mulheres, jogo, bebida, nada o __________________. (satisfazia, satisfaziam) 
IV. ___________ flores no jardim, após o bom inverno. (haviam, havia) 
V. ___________ -se, com urgência, de bons administradores, para as instituições públicas. 

(precisam, precisa) 
 
Os vocábulos que preenchem CORRETAMENTE as frases estão na alternativa: 
a) cinza, meio, satisfazia, havia, precisa. 
b) cinza, meia, satisfazia, haviam, precisa. 
c) cinzas, meio, satisfaziam, havia, precisam. 
d) cinzas, meia, satisfazia, haviam, precisam. 
e) cinza, meio, satisfaziam, haviam, precisa. 

 
07)Apenas uma frase está INCORRETAMENTE redigida, considerando-se a regência verbal e a 

colocação pronominal. 
a) Avise os interessados de que amanhã haverá aula de informática. 
b) A perda da prova implicou na perda de seu benefício estudantil. 
c) Pague aos seus credores em dia. 
d) Aqui, pensa-se diferente. 
e) O dono da mercadoria cobrou-lhe a conta. 

 
08) Analise as assertivas: 

I. O texto VAGAS ABERTAS é, quanto à tipologia, predominantemente argumentativo, porque 
apresenta um ponto de vista e argumentos que o fundamentam. A produção apresenta-se em 
3ª pessoa, a linguagem é sóbria e a gramática é respeitada. 

II. Em “chegou a revista para quem gosta de ler e estar Entre LIVROS. Adquira-a nas bancas.”, 
tem-se a tipologia injuntiva e o gênero propaganda. 

III. No trecho “Quaresma era um homem pequeno que usava pince-nez, olhava sempre baixo, ...” 
(Lima Barreto), constata-se a marca descritiva pela linguagem referencial, favorecendo ao 
leitor a formação de imagem do ser descrito. 

IV. “O português, por ser língua materna ou segundo idioma de oito países, apresenta em sua 
estrutura linguística aspectos que traduzem a diversidade cultural das comunidades que o 
usam...” (Revista Língua, nº16). Classifica-se o trecho, quanto à tipologia, como expositivo 
porque registra dados objetivos e não opiniões com linguagem clara, objetiva e impessoal. 

V. “O homem entrou em casa e com passadas firmes foi reto procurar a mulher que estava na 
cozinha enchendo a chaleira d’água.” (Lígia Fagundes Teles). Caracterizado como narrativo, 
o trecho apresenta fatos em sequência, personagens e lugar definidos. 

 
Sobre tipologias e gêneros textuais, estão CORRETAS as assertivas destacadas em: 
a) Apenas I 
b) II, III e IV 
c) I, II e III 
d) I, II, III, IV e V 
e) Apenas IV e V 
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09)A correspondência é o conjunto de normas que estabelecem um sistema padronizado para as 
comunicações escritas (redação) entre pessoas ou entidades. Em relação ao assunto está 
INCORRETA a afirmativa: 
a) Os documentos emitidos por pessoas ou entidades são, por suas características e destinação 

denominadas de correspondência oficial, empresarial e particular. 
b) “Todo e qualquer texto na forma escrita ou falada, dirige-se a uma ou mais pessoas, que 

podem pertencer a alguma hierarquia social...”, razão pela qual o redator ou o falante deve 
empregar o pronome ou as expressões de tratamento adequados ao destinatário da 
comunicação. 

c) Em respeito à tradição, à política do bom relacionamento e à praticidade, inícios como “Venho 
por meio desta” ou “Servimo-nos da presente para”; fechos como “sem mais para o momento” 
ou “aproveito a oportunidade para apresentar os meus mais sinceros” e, ainda, uma linha 
para a assinatura devem ser mantidos nas correspondências. 

d) Excetuada a correspondência cuja estética é própria e fixa, os documentos devem ser 
redigidos em feitios ou estilos diferentes. Modernamente os estilos “Bloco ou Reto” e “Livre ou 
Americano” são os mais usados, sendo uma das características a ausência do recuo que 
marca o início de cada parágrafo. 

e) A boa redação técnica exige respeito às normas gramaticais, linguagem clara, precisa e que 
sejam evitados barbarismos, solecismos e outros vícios. 

 
10) Nomeie os documentos a que se referem as afirmações abaixo: 

I. Conhecido como a “carta dos órgãos públicos, tramita de uma autoridade a outra, ou a 
subalternos, sobre objeto de serviço. Pelo seu caráter formal é também assim denominado 
por empresas ou entidades privadas. Não se verifica, entretanto, a redação desse instrumento 
por pessoas comuns. 

II. Objetiva cientificar ou ordenar; é afixado em lugar público ou publicado no Diário Oficial, do 
Estado ou da União, ou, ainda no(s) principal(is) jornal(is) da localidade. Pode ser expedido 
por órgão público ou privado. 

III. Muito utilizado na correspondência oficial, é uma comunicação, uma notícia ou uma 
advertência entre partes. Sua principal finalidade é a solicitação de providências, de ordem ou 
decisões. Pelo seu caráter é também utilizado por entidades privadas. 

IV. É documento lavrado em livro próprio e seu conteúdo é colocado a público para 
conhecimento dos interessados ou “para fins legislativos”. 

V. É o documento que expõe ocorrências ou execução de serviços por pessoas envolvidas em 
atividades que exigem acompanhamento permanente ou técnicos que apresentam análises e 
conclusões e/ou sugerem providências relativas ao objeto em foco. 

 
a) ofício, edital, aviso, ata, relatório 
b) relatório, edital, aviso, ata, ofício 
c) edital, aviso, ofício, ata, relatório 
d) aviso, edital, ofício, relatório, ata 
e) ofício, aviso, edital, relatório, ata 

 
 

11) Bruno comprou um brinquedo por R$ 8,00 e, alguns dias depois, vendeu-o para o seu tio Victor 
por R$ 9,00. Bruno, arrependido por ter vendido o seu brinquedo, comprou-o de Victor por 
R$10,00.  Meses depois, Bruno resolveu vender o seu brinquedo novamente, e o fez, vendendo-
o, desta vez, por R$ 11,00. Nestas condições, é CORRETO afirmar que: 
a) Bruno teve lucro de R$ 1,00; 
b) Bruno teve prejuízo de R$ 1,00; 
c) Bruno não teve lucro e nem prejuízo; 
d) Bruno teve lucro de R$ 2,00; 
e) Bruno teve prejuízo de R$ 2,00. 
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12) O número expresso por (0, 1011)2 ,  na base dez, é equivalente a: 
a) 0,0125 b) 0,125 c) 0,7568 d) 0,6875 e) 0,06875   

 
13) Neto, ao voltar da festa de aniversário de seu irmão Victor, comentou com sua irmã que havia 

comido (0,111)2 do bolo de aniversário, ou seja, o equivalente, na base dez, a: 
 

a) 
12
7  do bolo b) 

11
7  do bolo c) 

10
7  do bolo d) 

9
7  do bolo e) 

8
7  do bolo

 
14) Lúcia trabalha na Agência dos Correios no setor de correspondência. Tendo que se ausentar por 

algumas horas para submeter-se a um exame, pediu ao seu amigo Neto que a substituísse. Ao 
se retirar transmitiu-lhe as seguintes orientações: Se um envelope tiver o carimbo CARTA na 
frente, então ele não deverá ser lacrado. Ao retorna do exame, Lúcia encontrou sobre sua mesa, 
apenas quatro envelopes, conforme figuras abaixo. Nestas condições, Lúcia, para constatar que  
suas orientações foram cumpridas,  precisará necessariamente que  verificar o outro lado: 

 
            Frente               Frente               Verso             Verso 
 
  
 
  
              1º                     2º              3º - Lacrado     4º - Não Lacrado 
 

a) De todos os envelopes. 
b) O primeiro e o quarto envelopes. 
c) Somente o primeiro envelope. 
d) O primeiro e o terceiro envelopes. 
e) Somente o quarto envelope 

 
 
15) Se f é uma função definida de R em R, dada por :  f(x) =  -x  +  5  e A um ponto do plano igual a  

(1 , 2),  então,  a função cujo gráfico passa  pelo ponto A e  é perpendicular ao gráfico da  função 
f  é: 
a) f(x) = + x + 5 
b) f(x) =+ x  - 5 
c) f(x) = + x   -  1 
d) f(x) = + x + 1 
e) f(x) = - x - 5 
 

16) A temperatura Q de um ferro elétrico, após ter sido desligado, varia com o tempo t, segundo o 
modelo matemático Q(t) = 800 - 10t2 , onde Q é dado em graus Celsius e t em minutos, até atingir 
a temperatura ambiente. Nestas condições, o tempo necessário e suficiente para que a 
temperatura do referido ferro atinja 20% de sua temperatura inicial, é: 
a) 64 minutos b) 30 minutos c) 8 minutos d) 9 minutos e)4minutos
 

17) Em um dos jornais  de nossa capital foi anunciado que a inflação nos meses de março e abril, de 
um determinado ano foi de 3% e 5% respectivamente. Assim, a inflação total nestes dois meses 
foi de:  
a) 8% 
b) 2% 
c) 4,15% 
d) 8,15% 
e) 15,15% 

CARTA  
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18)Um apartamento custa, à vista, R$ 200.000,00.  Na compra a prazo, a imobiliária exige R$ 

60.000,00 de entrada e mais um pagamento de R$ 150.000,00 em 60 dias. Portanto, a taxa de 
juros compostos nessa operação, é:        (Considere 07,1  =1,035 ) 
a)  2,035% am 
b)  1,047% am 
c) 3,5% am 
d) 0,035% am 
e) 4,5% am 
 

19) Os médicos consideram 37οC uma temperatura normal para o corpo humano. Se F(c) = 
5
9 c + 

32, onde F representa a temperatura na escala Fahrenheit e C a temperatura na escala Celsius, 
e Paulo encontra-se com uma temperatura de 103 °F, então, é CORRETO afirmar que Paulo: 
a) Está com a sua temperatura normal; 
b) Está com sua temperatura corporal acima de 40οC; 
c) Está com uma temperatura corporal de 39,5οC, aproximadamente, portanto, com febre; 
d) Está com uma temperatura corporal de 42,5οC, aproximadamente, portanto, com uma febre 

muito alta; 
e) Está com uma temperatura corporal de 30οC, portanto muito abaixo do normal. 

 
20) Se um trapézio retangular cuja altura mede 10dm e bases 8 e 14 dm, respectivamente. Nestas 

condições, a área que pertence ao trapézio e não pertence a um círculo que tem centro no ponto 
médio do lado AD do trapézio e raio igual à metade desse lado é aproximadamente: 

                                                            
                                                     D                 C 
 
 
                                  H                     
 
                                                     
                                                             
                                                     A                            B 

a) 110 dm2 
b) 70,75 dm2 
c) 60,75 dm2 
d) 55,75 dm2 
e) 50,55 dm2 

 

 
21) Assinale a alternativa CORRETA com relação ao protocolo TCP: 

a) Responsável pelo serviço da camada Inter-Redes na arquitetura Internet TCP/IP. 
b) Corresponde a um protocolo de transporte que fornece um serviço datagrama não-confiável. 
c) Oferece um meio para as aplicações enviarem datagrama IP encapsulados sem que seja 

necessário estabelecer uma conexão. 
d) Corresponde a um protocolo de transporte confiável e orientado à conexão. 
e) Protocolo simples e ideal para aplicações cliente/servidor e multimídia da Internet. 

 
22) Quantos bits são transmitidos, em 2 segundos, através de um link Internet de 1 Mbps (megabits 

por segundo) com utilização máxima? 
a) 2000000 b) 1000000 c) 2048000 d) 2097000 e) 2097256
 

R 
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23) Considere uma determinada sub-rede TCP/IP formada por três máquinas com os seguintes 
endereços IP: a primeira com endereço IP = 192.168.2.7, a segunda com IP = 192.168.1.5 e a 
terceira com IP = 192.168.7.5. Entre as opções abaixo, a máscara de sub-rede que deve ser 
escolhida para que essas três máquinas fiquem no mesmo segmento lógico de rede é: 
a) 255.255.255.0 
b) 255.255.0.255 
c) 255.255.248.0 
d) 255.255.255.250 
e) 255.255.243.0 

 
24) No protocolo TCP/IP, a máscara padrão para redes de classe B é: 

a) 255.255.255.0 
b) 255.255.224.0 
c) 255.255.0.0 
d) 255.0.0.0 
e) 0.0.0.0 

 
25) Assinale a alternativa que corresponde a um endereço IP de classe C: 

a) 10.4.5.4 b) 192.168.0.5 c) 125.10.5.3 d) 172.15.5.4 e) 125.15.5.5 
 
26) O serviço responsável por traduzir nomes para os endereços IP e endereços IP para nomes 

respectivos é: 
a) DHCP b) SMTP c) POP3 d) FTP e)DNS

 
27) Sobre o serviço FTP, assinale a única alternativa INCORRETA: 

a) Durante uma sessão FTP é permitido transferir arquivos de um hospedeiro remoto. 
b) Antes de qualquer transação FTP é necessário fazer uma autenticação. 
c) O serviço FTP usa duas conexões paralelas: uma para controle e outra para transferência de 

arquivos. 
d) Durante uma sessão FTP não é possível enviar arquivos para um hospedeiro remoto. 
e) Durante uma sessão FTP é possível transferir vários arquivos. 

 
28) Analise os itens abaixo e assinale a alternativa CORRETA: 

I. Vírus é um programa capaz de infectar outros programas e arquivos; e para que um 
computador seja infectado é, obrigatoriamente, necessário que esta máquina esteja ligada em 
rede. 

II. Engenharia social consiste em técnicas utilizadas por pessoas com o objetivo de obter acesso 
e informações importantes e/ou sigilosas em organizações ou sistemas, por meio da ilusão ou 
exploração da confiança das pessoas. 

III. Spam é o termo pelo qual é comumente conhecido o envio de mensagens eletrônicas 
(geralmente com cunho publicitário) a uma grande quantidade de pessoas de uma vez. 

 
a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas os itens I e II estão corretos. 
c) Apenas o item II está correto. 
d) Apenas o item III está correto. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 
29) No âmbito de monitoramento de redes de computadores, marque a alternativa que corresponde 

ao comando básico, que utiliza o protocolo ICMP, para verificar se um determinado endereço IP 
destino responde corretamente. 
a) ifconfig b) ipconfig c) ping d) net e) verify 
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30) O comando chown do sistema operacional Linux permite: 
a) Modificar permissões de arquivos e diretórios. 
b) Alterar o proprietário (dono) do arquivo ou diretório. 
c) Listar os arquivos e diretórios. 
d) Mostrar a memória do computador. 
e) Encerrar um ou mais processos em andamento. 

 
31) Analise os itens abaixo e assinale a alternativa CORRETA: 

I. Árvores, Florestas, Sites e Domínios são componentes do Active Directory.  
II.  As Unidades Organizacionais (OUs) são recipientes do Active Directory nos quais se pode 

inserir usuários, grupos e computadores. 
III. O esquema do Active Directory contém as definições para todos os objetos contidos no 

diretório. 
 

a) Todos os itens estão corretos. 
b) Todos os itens estão incorretos.  
c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
d) Apenas o item III está correto. 
e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 
32) No âmbito da linguagem HTML, marque a alternativa INCORRETA: 

a) Um documento HTML é um conjunto de instruções em formato ASCII, usadas para criar 
documentos hipertexto e que podem ser visualizados por um browser WWW. 

b) HTML significa HyperText Markup Language. 
c) A linguagem HTML utiliza Tags (marcações) que informam ao browser como exibir o 

documento. 
d) HTML é “case sensitive”. 
e) A marcação <BR> indica quebra de linha. 

 
33) O PHP: 

a) Suporta os bancos de dados MySQL, Oracle e PostgreSQL. 
b) Não suporta o banco de dados Oracle. 
c) Suporta somente o banco de dados MySQL. 
d) Suporta somente o banco de dados PostgreSQL. 
e) Suporta somente o banco de dados Oracle. 

 
34) A linguagem JavaScript foi criada para trabalhar com aplicações interativas nas páginas HTML. 

No âmbito desta linguagem, para se definir uma variável local é obrigatório o uso do comando: 
a) variable 
b) with 
c) variável 
d) definir 
e) var 
 

35) Suponha que João, através do seu teclado, digitou dados em um programa instalado em seu 
computador. O programa efetuou vários cálculos sobre os dados digitados por João e, por fim, 
gerou os resultados que foram disponibilizados a João. Essa sequência de operações pode ser 
resumida, respectivamente, em três etapas principais de manipulação de dados: 
a) Entrada, Saída e Processamento 
b) Processamento, Entrada e Saída 
c) Processamento, Saída e Entrada 
d) Entrada, Processamento e Saída 
e) Saída, Entrada e Processamento 
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36) No âmbito de memória virtual, assinale a alternativa que contém apenas algoritmos de 
substituição de páginas: 
a) FIFO, Múltiplas Filas e do Relógio. 
b) LRU, FIFO e do Relógio.  
c) LRU, Round Robin e do Relógio. 
d) Segunda Chance, Múltiplas Filas e LRU. 
e) FIFO, Round Robin e Segunda Chance. 

 
37) No âmbito de organização e arquitetura de computadores, analise os itens abaixo e assinale a 

alternativa CORRETA: 
I. A observação de que referências à memória feitas em qualquer intervalo curto de tempo 

tendem a usar uma grande fração de memória total é chamado princípio da localidade, base 
de todos os sistemas de cache. 

II.  Os endereços gerados por programas são chamados endereços físicos e formam o espaço de 
endereçamento físico. 

III. Uma memória cache mantém os blocos de dados mais frequentemente usados em uma 
memória pequena e rápida que é local à CPU. 

IV. Uma memória virtual paginada aumenta a memória principal com armazenamento em disco. 
a) Apenas os itens I e II estão corretos. 
b) Apenas os itens II e III estão corretos. 
c) Apenas os itens III e IV estão corretos. 
d) Apenas os itens I e III estão corretos. 
e) Apenas os itens II e IV estão corretos. 

 
38) Assinale a alternativa que corresponde, respectivamente, aos dispositivos responsáveis pelas 

funções cálculo/controle, armazenamento temporário de dados e leitura/gravação de dados: 
a) CPU, RAM e Blu-Ray. 
b) Blu-Ray, RAM e DVD-ROM. 
c) HD, Cache e CPU. 
d) DVD-ROM, EPROM e ROM. 
e) Cache, HD e ROM. 

 
39) Marque a alternativa que contém apenas paradigmas de linguagem de programação: 

a) Distribuído, orientado a objetos, lógico e disparado por eventos. 
b) Imperativo, funcional, lógico e orientado a objetos. 
c) Disparado por eventos, funcional, lógico e orientado a objetos. 
d) Lógico, imperativo, orientado a objetos e disparado por eventos. 
e) Lógico, imperativo, orientado a objetos e disparado por tempo. 

 
40) São exemplos de linguagens que suportam o paradigma de programação orientada a objetos: 

a) Java, C e Prolog. 
b) Hakell, Pascal e C++. 
c) Java, C++ e Haskell. 
d) Java, C++ e Smalltalk. 
e) Lisp, C e Prolog. 

 
41) No âmbito de programação orientada a objetos, a separação dos aspectos externos de um 

objeto dos detalhes internos da implementação que ficam ocultos dos demais é uma 
característica conhecida por: 
a) Polimorfismo 
b) Herança múltipla 
c) Encapsulamento 
d) Sobrecarga 
e) Classes 
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42) No âmbito de banco de dados, assinale a alternativa que NÃO representa um modelo de dados: 

a) Modelos de rede 
b) Modelo de dados relacional 
c) Modelo imperativo 
d) Modelos hierárquicos 
e) Modelo de dados orientado a objetos 

 
43) No âmbito do modelo relacional, assinale a única alternativa INCORRETA: 

a) Uma regra de integridade básica estabelece que nenhum valor de chave primária pode ser 
null. 

b) Os relacionamentos entre tabelas podem ser estabelecidos de um para um, um para vários, 
mas nunca vários para vários. 

c) Um banco de dados relacional consiste em uma coleção de tabelas, cada uma das quais com 
um nome único. 

d) A chave primária de uma entidade identifica, de forma única, um representante da entidade. 
e) Uma chave estrangeira pode ser null. 

 
44) Com relação ao Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) a seguir, marque a alternativa que 

corresponde à quantidade de entidade(s), atributo(s) e relacionamento(s) presentes na figura, 
respectivamente: 

 

 
 

a) 2, 3 e 1 
b) 3, 2 e 1 
c) 1, 2 e 3 
d) 1, 3 e 2 
e) 2, 1 e 3 
 

45) Com relação a banco de dados distribuídos, assinale a única alternativa INCORRETA: 
a) Gerenciamento distribuído de transações é considerado um princípio dos bancos de dados 

distribuídos. 
b) Banco de dados distribuídos pode ser definido como uma coleção de diversos outros bancos 

de dados que se encontram espalhados por uma rede de computadores. 
c) O modelo de banco de dados distribuídos é fortemente baseado na arquitetura cliente/servidor 

e utiliza muito dos conceitos empregados nela. 
d) Os protocolos 2PC (Protocolo de 2 Fases) e 3PC (Protocolo de 3 Fases) são considerados 

protocolos de efetivação. 
e) A escolha do tipo e topologia de rede não interfere no bom desempenho dos processamentos 

de consultas em banco de dados distribuídos. 
 
46) SQL significa: 

a) Simple Query Language 
b) Simple Quick Language 
c) Structured Quick Language 
d) Structured Query Language  
e) Sample Query Language 
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47) Marque a alternativa que contém comandos básicos SQL pertencentes à categoria de 

Linguagem de Definição de Dados (DDL): 
a) ALTER e UPDATE 
b) CREATE e UPDATE 
c) ALTER e INSERT 
d) DROP e DELETE 
e) CREATE e DROP  

 
48) Marque a alternativa que descreve o resultado da seguinte consulta SQL: 

SELECT NOMECLIENTE FROM CAD_CLIENTES  
WHERE LIMITECOMPRA >= 3000 
a) Retorna apenas os nomes dos clientes cujo limite de compra seja inferior a R$ 3.000,00. 
b) Retorna todos os campos da tabela de cadastro de clientes cujo limite de compra seja superior 

ou igual a R$ 3.000,00. 
c) Retorna apenas os nomes dos clientes cujo limite de compra seja superior ou igual a R$ 

3.000,00. 
d) Retorna os limites de compras iguais ou superiores a R$ 3.000,00 dos clientes cadastrados. 
e) Nenhuma resposta anterior está correta. 

 
49) Uma das maiores preocupações de qualquer projetista de banco de dados é encontrar uma 

forma de garantir a integridade dos dados que se encontram armazenados. Partindo desta 
afirmação, assinale a alternativa que contém os dois principais tipos de integridade a serem 
mantidos num banco de dados relacional: 
a) Integridade de Entidade e Integridade Referencial. 
b) Integridade de Entidade e Integridade Funcional. 
c) Integridade Referencial e Integridade Funcional. 
d) Integridade Referencial e Integridade de Relacionamento. 
e) Integridade de Relacionamento e Integridade Funcional. 

 
50) São exemplos de softwares de banco de dados: 

a) Acess, MySQL e JavaScript. 
b) Oracle, MySQL e PostgreSQL. 
c) MySQL, PostgreSQL e Visual Basic. 
d) Oracle, MySQL e Visual Basic. 
e) Paradox, vBASE e Delphi. 


