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ESPECIALIDADE

31) Basicamente é definido como um acordo entre as partes que se comunicam, estabelecendo como se dará a
comunicação. Esta afirmativa, de acordo com Tanenbaum (2011), se refere a

a) Interface.

b) Protocolo,

c) Tabela de roteamento.

d) Algoritmo de roteamento.

32) Kurose e Ross (2010) apresentam quatro propriedades que podem ser consideradas desejáveis em uma comunicação
segura. Essas propriedades são apresentadas a seguir. Analise-as.

l. Confidencialidade: somente o remetente e o destinatário pretendido devem ser capazes de entender o conteúdo
da mensagem transmitida,

11. Sequranca operacional: o remetente e o destinatário precisam confirmar a identidade da outra parte envolvida na
comunicação - confirmar que a outra parte realmente é quem alega ser.

Ill. Autenticação do ponto final: os atacantes podem tentar colocar worms nos hospedeiros da rede, adquirir
segredos corporativos, mapear as configurações da rede interna e lançar ataques DoS.

IV. Inteqridade de mensaqem: mesmo que o remetente e o destinatário consigam se autenticar reciprocamente, eles
também querem assegurar que o conteúdo de sua comunicação não seja alterado, por acidente ou por má
intenção, durante a transmissão.

Estão corretas apenas as afirmativas

a)leil,

b)lelV.

c) Il e Ill,

d) lil e IV.

33) é o processo para compreender e definir quais serviços são necessários e identificar as restrições de operação e de
desenvolvimento de sistema. Trata-se de um estágio particularmente critico do processo de software, pois os erros
nesse estágio, conduzem inevitavelmente a problemas posteriores no projeto e na implementação do sistema. Essa
afirmativa refere-se ao(á)

a) projeto de arquitetura.

b) especificação abstrata.

c) projeto de componente.

d) engenharia de requisitos.
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34) Sommerville (2007), em Obtenção de Requisitos, cita as abordagens orientadas para engenharia de requisitos e
destaca três tipos genéricos de pontos de vista, os quais podem ser utilizados como um meio de classificação de
stakeholders e outras fontes de requisitos. Assinale a alternativa que apresenta esses pontos de vista.

a) Diretos, de interação e de dominios.

b) De viabilidade, de usuários e diretos.

c) De requisitos, do sistema e indiretos.

d) De interação, indiretos e de dominios.

35) Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

Bancos de dados distribuidos podem ser definidos como uma coleção de múltiplos bancos de dados logicamente
inter-relacionados, distribuídos por uma rede de computadores. A autonomia determina a extensão à qual os nós
individuais ou BD's em um BDD conectado podem operar, independentemente.

A autonomia de refere-se à independência do uso do modelo de dados e técnicas de
gerenciamento de transação entre nós.

A autonomia de determina a extensão à qual cada nó pode decidir sobre o compartilhamento de
informações com outros nós.

A autonomia de refere-se à independência dos usuários para atuarem conforme desejam,

a) comunicação / execução / projeto

b) projeto / comunicação / execução

c) execução / projeto / comunicação

d) confiabilidade / execução / projeto

36) Analise as afirmativas abaixo.

I. Lista é uma estrutura em que as operações inserir, retirar e localizar não são definidas.

II. Em uma implementação por meio de arranjos, os itens da pilha são armazenados em posições contiguas de
memória.

Ill. Uma pilha é uma lista linear em que todas as inserções retiradas e, geralmente, todos os acessos são feitos em
apenas um extremo da lista.

IV. Uma fila é uma lista linear em que todas as inserções são realizadas em um extremo da lista, e todas as
retiradas e, geralmente, os acessos são realizados no outro extremo da lista.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

a) l.

b) lV.

c) Il e 111.

d) II, lil e IV.

37) De acordo com Cormen (2012), pilhas e filas são conjuntos dinâmicos nos quais o elemento removido do conjunto
pela operação DELETE é especificado previamente. Em pilhas, as operações INSERT e DELETE (que não toma
argumento de elemento) são frequentemente denominadas, respectivamente, de

a) Push e Pop.

b) Pop e Push.

c) Enqueue e Dequeue.

d) Dequeue e Enqueue.
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38) A linguagem C permite criar tipos de dados definiveis pelo usuário de cinco formas diferentes. Relacione a coluna
da direita com a da esquerda. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

(1) Estrutura ( ) é uma lista de simbolos.

(2) Campo de bit ( ) define um novo nome para um tipo existente.

(3) União ( ) variação da estrutura que permite o fácil acesso aos bits dentro de uma palavra.

(4) Enumeração ( ) permite que a mesma porção de memória seja definida por dois ou mais tipos diferentes

(5) Typedef de variáveis.

( ) agrupamento de variáveis sob um nome e é chamado tipo de dado agregado (ou, às
vezes, conglomerado).

a)1-3-5-2-4

b)5-4-2-1-3

c)4-5-2-3-1

d)3-1-4-2-5

39) O gerenciamento e o controle da informação estão presentes em toda a metodologia Cobit e ajudam a assegurar o
alinhamento com os requisitos de negócios. Assinale a alternativa incorreta sobre os principios básicos do Cobit.

a) Recursos de TI.

b) Requisitos de negócios.

c) Processos de negócios.

d) Informação organizacional.

40) Acerca dos recursos de Ti identificados no Cobit, relacione a coluna da direita com a da esquerda. A seguir, assinale
a alternativa que apresenta a sequência correta.

(1) Aplicativos ( ) são os sistemas automatizados para usuários e os procedimentos manuais que processam
as informações.

(2) Informações ( ) são os dados em todas as suas formas, a entrada, o processamento e a saída fornecida
pelo sistema de informação em qualquer formato a ser utilizado pelos negócios.

(3) Infraestruturas ( ) são os funcionários requeridos para planejar, organizar, adquirir, implementar, entregar,
suportar, monitorar e avaliar os sistemas de informação e serviços. Eles podem ser

(4) Pessoas internos, terceirizados ou contratados, conforme necessário.

( ) referem-se à tecnologia e aos recursos (ou seja, hardware, sistemas operacionais, sistemas
de gerenciamento de bases de dados, redes, multimidia e os ambientes que abrigam e dão
suporte a eles) que possibilitam o processamento dos aplicativos,

a)1-2-4-3

b)4-3-1-2

c)2-3-4-1

d)3-1-2-4

41)O método chamado para liberar quaisquer recursos mantidos pelo servlet, quando o contëiner de servlets termina o
servlet, denomina-se

a) get.

b) post.

c) destroy.

d ) prerender.

42) Preencha as lacunas com a respectiva palavra-chave de consulta na linguagem SQL e, em seguida, assinale a
alternativa correta.

I. : mescla linhas de múltiplas tabelas.

II. : critérios para ordenar linhas. Opcional em uma consulta SELECT.

Ill. : critérios para agrupar linhas. Opcional em uma consulta SELECT.

IV. : critérios de seleção que determinam as linhas a serem recuperadas, excluidas ou atualiza-
das. Opcional em uma consulta ou uma instrução SQL.

a) UPDATE / WHERE / ORDER BY / FROM

b) ORDER BY / GROUP BY / WHERE / SELECT

c) INNER JOIN / ORDER BY / GROUP BY / WHERE

d) GROUP BY / INNER JOIN / ORDER BY / UPDATE
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43) Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo sobre Banco de Dados Relacionais. A seguir,
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

( ) Cada coluna de uma tabela representa um atributo diferente.

( ) A chave primária não pode ser composta por mais de uma coluna.

( ) Uma chave primária fornece um valor único que não pode ser duplicado em outras linhas da mesma tabela.

( ) Um relacionamento de um para muitos entre tabelas indica que muitas linhas em uma tabela só pode ter uma
linha relacionada em uma tabela separada.

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

a) V - F - V - F - V

b) F - F - V - V - F

c) V - V - F - F - F

d) F - V - F - V - V

44) Em Java, uma exceção é uma indicação de um problema que ocorre durante a execução de um programa. O
tratamento de exceções permite aos programadores criar aplicativos que podem resolver exceções. Sobre hierarquia
de exceções, assinale abaixo a alternativa incorreta.

a) A classe Throwable tem duas subclasses: Exception e Error,

b) O Java distingue entre duas categorias de exceções: verificadas e não verificadas,

c) Todas as classes de exceção do Java herdam direta ou indiretamente da classe Exception.

d) Os programadores devem estender a hierarquia de exceções do Java em suas próprias classes de execução.

45) Os sistemas eram primordialmente multimodais de multiprogramação. Suportavam processamento em lote, tempo
compartilhado e aplicações de tempo real. A computação estava em seus estágios incipientes, favorecida por
desenvolvimentos anteriores e continuos da tecnologia de multiprocessadores. A afirmativa anterior, de acordo com
os Sistemas Operacionais, se refere à década de

a) 50.

b) 60.

c) 70.

d) 80.

46) De acordo com Wazlawick (2004), o Processo Unificado de Desenvolvimento de Software, também conhecido como
RUP - Rational Unified Process, é composto por 4 fases. Associe as duas colunas, relacionando fases do UP ás
suas definições e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

(1) Concepção ( ) incorpora a maior parte da análise de requisitos, a análise de dominio e o projeto.

(2) Elaboração ( ) incorpora o estudo de viabilidade e uma parte da análise de requisitos.

(3) Construção ( ) consiste na instalação e manutenção do sistema.

(4) Transição ( ) corresponde á programação e testes,

a)2-3-4-1

b)4-2-1-3

c)3-4-2-1

d)2-1-4-3

47) Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

A expansão dos casos de corresponde ao aprofundamento da
Já a corresponde à em seus aspectos estáticos.

a) uso / análise de requisitos / modelagem conceitual / análise de dominio

b) uso / elaboração dos contratos / análise de requisitos / modelagem conceitual

c) sequência / análise de dominio / elaboração dos contratos / análise de requisitos

d) sequência / elaboração dos contratos / análise de dominio / modelagem conceitual
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48) Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta.

( ) O laço for permite muitas variações.

( ) ifs aninhados não são muito comuns em programação.

( ) Um ifaninhado é um comando if que é o objeto de outro ifou else.

( ) A forma geral do comando for é: for(inicialização; condição; incremento) comando.

( ) Não se pode ter um switch como parte de uma sequência de comandos de outro switch.

( ) Uma construção comum em programação é a forma if-else-if, algumas vezes chamada de escada if-else-if

devido à sua aparência.

( ) Em linguagem C, um comando else sempre se refere ao comando ifmais próximo, que está dentro do mesmo
bloco do else e não está associado a outro if.

( ) Em linguagem C tem um comando interno de seleção múltipla, case, que testa sucessivamente o valor de uma
expressão contra uma lista de constantes inteiras de caractere.

a) V - V - F - V - F - F - V - F

b) F - F - V - F - V - V - F - V

c) V - F - V - V - F - V - V - F

d) F - V - F - F - V - F - F - V

49) Relacione a coluna da direita com a da esquerda sobre operações de álgebra relacional em Banco de Dados. A

seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

(1) Seleção ( ) seleciona todas as tuplas que satisfazem a condição de seleção de uma relação R.

(2) Projeção ( ) produz uma nova relação com apenas alguns dos atributos de R, e remove tuplas duplicadas.

( ) produz uma relação que inclui todas as tuplas em R1 e R2; R1 e R2 precisam ser
(3) União compativeis na união.

(4) Interseção ( ) produz uma relação que inclui todas as tuplas em R1 que não estão em R2; R1 e R2

precisam ser compativeis na união.
(5) Diferença

( ) produz uma relação que inclui todas as tuplas em R1 ou R2 ou tanto R1 quanto R2; R1 e R2
(6) Divisão precisam ser compativeis na união.

( ) produz uma relação R(X) que inclui todas as tuplas t[X] em R1 (Z) que aparecem em R1 em
combinação com toda tupla de R2 (Y), onde Z = X U Y.

a)2-3-6-1-4-5

b)1-2-4-5-3-6

c)2-4-6-5-3-1

d)6-2-1-4-5-3

50) Analise as afirmativas abaixo sobre applets em Java.

l. A classe JApplet do pacotejavax.swing não é utilizada para criar applets.

II. Normalmente, um applet e seu documento XHTML correspondente não são armazenados no mesmo diretório.

Ill. Cada applet Java é uma interface gráfica com o usuário em que se pode desenhar ou colocar componentes GUI.

IV. Um contëiner de applets pode criar apenas objetos de classes public e estender a JApplet (ou a classe Applet
nas versões anteriores do Java).

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

a) II.

b) lli,

c) lil e IV.

d) 1, Il e IV.

51) Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

A maioria dos barramentos consiste em um que transporta dados, e um
que determina o receptor ou as fontes daqueles dados. Uma porta é um

que conecta exatamente dois dispositivos. Um com
diversos dispositivos para executar operações de E/S é denominado

a) barramento compartilhado / barramento de dados / barramento de endereços / canal de E/S / barramento

b) barramento / canal de E/S / barramento de dados / barramento de endereços / barramento compartilhado

c) barramento de endereços / barramento compartilhado / canal de E/S / barramento de dados / barramento

d) barramento de dados / barramento de endereços / barramento / barramento compartilhado / canal de E/S
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52) Técnica utilizada para habilitar dispositivos e controladores a transferir blocos de dados de e para a memória
principal, liberando o processador para executar instruções de software.

O texto acima se refere à(ao)

a) cach/ng,

b) hierarquia de memória,

c) transferência de dados.

d) acesso direto á memória.

53) Um processo passa por uma série de estados de processo distinto. Em relação aos estados de transição de
processos, assinale abaixo a alternativa incorreta,

a) Quando um evento ocorre, ele transita de "pronto" para "bloqueado".

b) Quando um processo é despachado, ele transita de "pronto" para "em execução".

c) Quando um processo é bloqueado, ele transita de "em execução" para "bloqueado".

d) Quando o quantum de um processo expira, ele transita de "em execução" para "pronto".

54) Sobre threads em Sistemas Operacionais, assinale a alternativa incorreta.

a) Uma vez que um thread entra no estado de morto, seus recursos são liberados e ele é removido do sistema.

b) Um thread entra no estado de bloqueado, quando deve esperar pela conclusão de uma requisição E/S (Ier dados
de um disco).

c) Um thread em execução pode entrar no estado adormecido durante um periodo de tempo especificado
(denominado periodo de sono).

d) Quando um thread deve esperar por um evento (por exemplo, movimento do mouse ou um sinal de outro thread),
pode entrar no estado de bloqueado.

55) Uma das formas mais simples de interligar os elementos de um conjunto é por meio de uma lista. Assinale abaixo a
alternativa incorreta sobre listas,

a) Os cursores são variáveis inteiras que indicam a posição de um item em um vetor.

b) Para criar um tipo abstrato de dados-lista, não é necessário definir um conjunto de operações sobre os objetos do
tipo Lista.

c) Uma lista linear é uma sequência de zero ou mais itens x1, x2, ..., xn, na qual xi é de determinado tipo e n
representa o tamanho da lista linear.

d) Listas são adequadas para aplicações nas quais não é possivel prever a demanda por memória, permitindo a
manipulação de quantidades imprevisiveis de dados, de formato também imprevisivel.

56) Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

Para que a governança de Tl seja eficiente, é importante avaliar as atividades e riscos da Tl que precisam ser
gerenciados. Geralmente, eles são ordenados por dominios de responsabilidade de planejamento, construção,
processamento e monitoramento. No modelo Cobit, esses dominios são denominados

: provê as soluções e as transfere para se tornarem serviços.

: recebe as soluções e as torna passiveis de uso pelos usuários finais.

: provê direção para entrega de soluções (AI) e entrega de serviços (DS).

: monitora todos os processos para garantir que a direção definida seja seguida.

a) Monitorar e avaliar / Entregar e suportar / Adquirir e implementar / Planejar e organizar

b) Adquirir e implementar / Planejar e organizar / Monitorar e avaliar / Entregar e suportar

c) Entregar e suportar / Monitorar e avaliar / Planejar e organizar / Adquirir e implementar

d) Adquirir e implementar / Entregar e suportar / Planejar e organizar / Monitorar e avaliar
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57) A ITIL pode ser considerada uma fonte de boas práticas utilizada pelas organizações, a fim de estabelecer e
melhorar suas capacitações em gerenciamento de serviços. Acerca das estratégias/estágios do ITIL, relacione a
coluna da direita com a da esquerda. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

(1) Estratégia de serviço ( ) descreve a fase do ciclo de vida do gerenciamento de serviços, que é

(2) Desenho do serviço responsável pelas atividades do dia a dia, orientando sobre como

(3)Transição do serviço garantir a entrega e o suporte de serviços de forma eficiente e eficaz.

(4)Operaçãodoserviço ( )orienta sobre como as politicas e processos de gerenciamento de

(5)Melhoria continua do serviço 
serviços podem ser desenhadas, desenvolvidas e implementadas como
ativos estrategicos ao longo do ciclo de vida dos serviços.

( ) orienta, através de principios, práticas e métodos de gerenciamento da
qualidade, sobre como fazer sistematicamente melhorias incrementais e
de larga escala na qualidade de serviços.

( ) orienta sobre como efetivar a transição de serviços novos e modificados
para operações implementadas, detalhando os processos de planeja-
mento e suporte à transição.

( ) fornece orientação para o desenho e desenvolvimento dos serviços e
dos processos de gerenciamento de serviços.

a) 4 - 1 - 5 - 3 - 2

b) 3 - 2 - 1 - 5 - 4

c) 1 - 3 - 4 - 2 - 5

d) 2 - 5 - 3 - 1 - 4

58) "A ITIL é um agrupamento das melhores práticas utilizadas para o gerenciamento de serviços de tecnologia de
informação de alta qualidade, obtidas em consenso após décadas de observação prática, pesquisa e trabalho de
profissionais de TI e processamento de dados em todo o mundo." (Fernandes e Abreu, 2012.)

Como framework, o principal objetivo da lTL é

a) estabelecer a relação entre o serviço e a estratégia (o serviço é oferecido dentro de uma estratégia, ou vice-versa).

b) avaliar estrategicamente as ofertas, estabelecer objetivos, alinhar os ativos do serviço com os resultados esperados
e as necessidades dos clientes.

c) permitir que se tenha uma visão de gerenciamento de serviços pela perspectiva do próprio serviço, em vez de focar
em cada processo ou prática por vez.

d) prover um conjunto das práticas de gerenciamento de serviços de TI testadas e comprovadas no mercado
(organizado segundo uma lógica de ciclo de vida de serviços), que podem servir como balizadoras, tanto para
organizações que já possuem operações de TI em andamento e pretendem empreender melhorias quanto para a
criação de novas operações.

59) No final dos anos 1970, a Organização internacional para Padronização (ISO) propôs que as redes de computadores
fossem organizadas em, aproximadamente, sete camadas, denominadas modelos de Interconexão de Sistemas
Abertos (OSI) [ ISSO, 2009] . Identifique quais são as camadas do modelo OSl, ordenadamente.

a) Apresentação, aplicação, enlace, sessão, transporte, rede e fisica.

b) Aplicação, sessão, apresentação, rede, transporte, enlace e fisica.

c) Fisica, enlace, sessão, transporte, rede, apresentação e aplicação,

d) Aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e fisica.

60) Sobre a utilização dos protocolos de rede e suas aplicações, relacione a coluna da direita com a da esquerda. A

seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

(1) SMTP ( ) acesso Web.

(2) Telnet ( ) correio eletrônico.

(3) http ( ) telefonia por Internet.

(4) FTP ( ) multimidia em tempo real.

(5) RTP ( ) acesso a terminal remoto.

(6) SIP ( ) transferência de arquivos,

a)4-3-2-5-1-6

b)2-4-3-6-5-1

c)5-6-1-3-4-2

d)3-1-6-5-2-4
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