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INSTRUCOES ESPECIAIS
Voce esta recebendo o seu Caderno de Questoes, 
contendo 50 (cinquenta) questoes objetivas de 
multipla escolha, numeradas de 01 a 50, em ordem 
sequencial. Confira a sequencia numerica de seu 
Caderno de Questoes antes de iniciar a resolugao, 
assim como o numero de paginas, comunicando, 
imediatamente, ao Fiscal de Sala, em caso de 
repetigao ou ausencia de questao ou pagina.

Voce deve conferir, na capa do Caderno de Questoes 
e no rodape das paginas internas, o cargo a que o 
Caderno de Questoes se refere. Caso voce tenha 
recebido urn Caderno de Q uestoes que nao 
corresponda ao mesmo cargo descrito no seu Cartao 
Resposta, comunique imediatamente ao Fiscal de 
Sala e exija o Caderno de Questoes correto.

Para cada questao da Prova Objetiva de Multipla 
Escolha existirao 05 (cinco) alternativas de resposta 
(A, B, C, D e E), dasquais apenas uma sera correta, de 
acordo com o comando da questao. A marcagao de 
mais de uma no Cartao Resposta anula, automatica- 
mente, a resposta da questao.

O tempo maximo disponivel para realizagao da prova 
e de 5h (cinco horas),ja incluido o tempo destinadoa 
identificagao e ao preenchimento do Cartao Resposta.

Somente depois de decorridos 60 minutos do inicio da 
prova, o candidato podera entregar o seu Caderno de 
Questoes e o seu Cartao Resposta, e retirar-se da sala 
de prova.

Os 3 (tres) ultimos candidatos so poderao sairda sala 
de provajuntos.

As respostas das questoes objetivas de multipla 
escolha do Caderno de Questoes deverao ser 
transcritas para o Cartao Resposta com caneta 
esferografica de tinta azul ou preta.

Sera permitido ao candidato levar consigo o Caderno 
de Questoes e o Gabarito desde que nos ultimos 30 
(trinta) minutos antes do termino da prova.

ATENQAO
Escreva no espago apropriado do Cartao Resposta, com a sua caligrafia usual, a seguinte “ frase mestra”  de Jose Saramago:

“Nao tenhamos pressa, mas nao percamos tempo”
Atranscrigao da “ frase mestra”  e obrigatoria e servira para identificar o Cartao Resposta do candidato, bem como possibilitar o 
Exame Pericial Grafotecnico, quando fo ro  caso.
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Leia o texto e responda as questdes obedecendo aos 
comandos.

TV e tablet, com moderagao

Para muitos pais, e dificil resistir a tentagao de deixar a 
crianga por algum tempo em frente a TV. Em gerat, elas se 
acalmam e permanecem quietas. Esse sucesso pode ser 
atribuido aos cortes rapidos e ao excesso de cores primarias- 
caracteristicas de qualquer video infantil. “O interesse das 
criangas pelos eletronicos relaciona-se com o colorido, o 
movimento, a sucessao de cenas e o controle que possuem 
sobre os aparelhos, que modificam e ate encerram diante de 
alguma frustragao”, diz Saul Cypel, neuropediatra da Fundagao 
Maria Cecilia Souto Vidigal. No cerebro, as imagens ativam o 
lobo occipital (associado a percepgao da imagem) e agem nas 
regioes pre-frontal e limbica, responsaveis pela atengao, pela 
emogao, pelo prazere pelo planejamento.

Apesar de educativos e ludicos, esses videos podem, sim, 
interferir no desenvo lv im ento  das criangas. A Academ ia 
Americana de Pediatria nao recomenda nenhum acesso a 
programas de TV antes dos 2 anos de idade. Estudos ja 
demonstraram que bebes com idade entre 8 e 16 meses que 
passam mais tempo diante da TV possuem repertorio de 
linguagem menor. Ficar duas ou mais horas em frente a tela esta 
relacionado a urn risco seis vezes maior de ter atraso de 
linguagem.

Fla problemas tambem para o desenvolvimento da 
atengao. Antes dos 10 meses, o mecanismo de atengao 
voluntaria do bebe nao esta completamente desenvolvida. Ou 
seja, paraele nao etao simples escolherondefocarsua atengao, 
e deixa-lo em frente a TV pode atrapalhar essa transigao. Outra 
pesquisa mostrou que criangas que assistiram a programas 
violentos antes de 3 anos tinham duas vezes mais risco de 
desenvolver transtorno de deficit de atengao e hiperatividade 
(TDAH) entre os 5 e os 8 anos. Quanto ao tablet, faltam estudos 
especificos para avaliar seus possiveis danos. O que os medicos 
dizem e que nem sempre o uso de tecnologia e completamente 
condenavel - desde que seja mediado pelos pais. Dependendo 
da forma como foi utilizado, o tablet podera ser uma ferramenta 
para ensinar as criangas e ajudar no aprendizado. Nao e 
recomendavel utilizar-se sempre dele para evitar a interagao 
com a crianga, deixando assim de ensina-la.

(Fonte: Revista Veja, 2408 ed. Sao Paulo: Abril. 14/01/2015.}

{Q u e s ta o H ^ I---------------------------------------------------------  - ...............................

Sobre o texto: "TV e tablet, com moderagao”, e inadequado 
afirmar:
A) que se sustenta em argumentos de autoridades.
B) que ha uso preferencial de linguagem denotativa.
C) que os eletronicos substituem, com eficiencia, a interagao 
paisefilhos.
D) que os pediatras desaconselham a TV antes de 24 meses de 
vida.
E) que a TV, em tenra idade, pode prejudicar a fluencia verbal.

No titulo do texto, foi usada a virgula:
A) indicando a supressao de um verbo.
B) isolando toponimos.
C) isolando expressoes explicativas.
D) separando o vocativo.
E) separando o sujeito do predicado.

b p m ;   ■...
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[555e5H0 >---------------------------------------------------------------
Marque a alternativa em que o verbo assistir tern equivalencia 
semantica e a mesma regencia do seguinte trecho: "Outra 
pesquisa mostrou que criangas que assistiram a programas 
violentos {...)” .
A) A neuropediatra Maria Cecilia Souto Vidigal nao assiste em 
Belem.
B) Bebes que assistem a Galinha Pintadinha ficam encantados.
C) Pais que assistem os filhos nao terceirizam a educagao.
D) Nao e um direito que Ihe assiste abandonar esta crianga.
E) Os pediatras assistem os bebes diuturnamente.

~ —  —  www.cetapnet.com.br

A alternativa em que se identifica o conteudo semantico da 
palavra "ate” no trecho: “(...) e ate encerram diante de alguma 
frustragao (...)" e:
A)exclusao.
B)designagao.
C) retificagao.
D)situagao.
E) inclusao.

(Oi7eitioH^ ) -------------------------------------------------------- ------------------

A classificagao adequada para o sujeito em: “Fla problemas 
tambem para o desenvolvimento da atengao” e:
A) el iptico.
B) simples.
C)composto.
D) inexistente.
E) indeterminado.

(QuestaoĤ ) - -------------------------------------------------------------

O sentido similar, ao termo "acesso” em: "(...) nao recomenda 
nenhum acesso a programas deTV (...)” , consta na alternativa:
A) As criangas tern acessos de birra.
B) Ababa teve acesso ao elevador de servigo.
C) O acesso ao quarto da crianga era complicado.
D) O acesso de tosse da menina preocupou os pais.
E) Acessa logo o controle remoto que ela fica quieta.

---------------------------------------------------------------

No terceiro paragrafo, “Ou seja, para ele nao e tao simples 
escolher onde focar sua atengao {...)” , o pronome pessoal e o 
possessivo fazem referenda a:
A) pesquisador.
B)bebe.
C) mecanismo.
D) problema.
E)desenvolvido.

As aspas empregadas, no primeiro paragrafo, tern a fungao de:
A) indicar uma citagao.
BJdestacaros neologismos.
C) ironizar as atitudes omissas dos pais.
D) realgar os arcaismos.
E)sinalizarodiscurso indireto.
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Em “(...) em frente a tela foi empregado o acento grave 
obedecendo a norma culta, o que ocorre tambem em:
A) Cara a cara com os neurocientistas os pais aprendem.
B) 0  numero de criangas chegou a vinte.
C) A proporgao que a crianga cresce, evolui.
D) Pais e filhos voltaram a casa, felizes.
E) Comegou a chover liga-se a TV.

®
Assinale a alternativa em que a palavra apresenta a mesma 
regra de acentuagao de “baba”:
A) dificif.
B)eletronicos.
C) limbica,
D)condenavel.
E)ensina-la.

Considerando a utilizagao do navegador Mozilla Firefox, qual 
das agoes a seguir voce tomaria para tornar a sua navegagao 
mais segura?
A) Marcar a opgao de ativar a telemetria do Firefox.
B) Assinalar a opgao de “Limpar dados pessoais ao sair do 
Firefox", disponivel na caixa “Privacidade", que e acessivel no 
menu “Ferramentas -► Opgoes” do navegador.
C) Assinalar a opgao de com pletar automaticamente os 
formularios usados.
D) Marcar a opgao de m em orizarohistoricode navegagao.
E) Reiniciar o Firefox para retornar a configuragao inicial ao 
fecharoprogram a.

____
(QiiestboHljM,

H  NOgOES DE INFORMATICA)

I A velocidade de transmissao dos atuais links de acesso a 
j Internet em banda larga e usualmente medidaem: 
j A) Mbits/s; que significa “Megabits porsegundo”. 
j B) MBytes/s; que significa “Megabytes porsegundo” .
J C) Mbits/s; que significa “Megabytes por segundo”.
| D) MBytes/s; que significa “Megabits porsegundo". 
i E) GBytes; que significa “Gigabytes por segundo”.

[QuestioH§ |V

E correto afirmar que o Sistema Operacional Windows 7 e 
acompanhado por urn aplicativo de seguranga que combate 
spywares?
A) Sim, e o aplicativo Microsoft Secure Spyware.
B) Sim, e o aplicativo Microsoft Security Essentials.
C) Sim, e o aplicativo MicrosoftAnti-malware.
D) Sim, e o aplicativo Windows Defender.
E) Nao, o Windows 7 nao traz nenhum aplicativo do tipo.

—  S LEGISLAQAO •

fQuestaoH@

Considerando a utilizagao do Microsoft Word 2003/2007, em 
portugues, qual e a agao resultante quando se utiliza a 
combinagao de teclas “SHIFT+END”?
A) Saltar ate o fim do arquivo.
B)Selecionardopontode insergaoao inicioda entrada.
C) Selecionar do ponto de insergao ao fim da entrada.
D) Retrocederpelas opgoes.
E) Marcar ou desmarcar um caractere a direita da entrada.

Analise os itens seguintes:
I- adotar, nos limites de suas atribuigoes, as providencias 
cabiveis em face da irregularidade de que tenha conhecimento 
ou que ocorra nos servigos a seu cargo.
II- nao se manifestar publicamente sobre a atividade funcional ou 
a conduta de membro do Ministerio Publico de Contas dos 
Municipios do Estado do Para.
III- receber o mesmo tratamento juridico protocolar dispensado 
aos membros do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de 
Contas dos Municipios.
IV- desempenhar, com zelo, presteza e probidade as suas 
fungdes institucionais.
De acordo com a Lei Organica do MPCM {Lei n.° 086/2013), sao 
deveres do membro do M inisterio Publico de Contas dos 
Municipios do Estado do Para, dentre outros previstos em lei ou 
em ato normativo da instituigao:
A) Apenas os itens I
B) Apenas os itens I
C) Todos os itens.
D) Os itens I, II e III.
E) Os itens I, II e IV.

e IV.

Assinale a alternativa que corresponde ao comando utilizado no | r  ..
sistema Windows no prompt de comando para remover a j 
propriedade de somente leitura dos arquivos em uma pasta 
iocalizada no drive F, denominada AJUDA, bem como a todas as 
suas subpastas:
A)chm od-rf:\AJU D A\*.*/p
B )chm od-r f:\AJUDAW
C) attrib - r  f:\AJ UDA\*.*
D )a ttrib -r f:\AJUDA\*.*/d
E) a ttr ib -r f:\AJUDA\*.*/s

m

I CARGO 02: TECNICO EM INFORMATICA / DESENVOLVIMENTO

A decisao do Tribunal de Contas, nos termos do §2° do art. 1° da 
| Lei Complementar n.° 084/2012, da qual resulte imputagao de 
i debito ou cominagao de multa constitui dfvida liquida e certa, 
) cuja certidao tern eficacia:
| A) de certidao ativa. 
j B) de titulo extrajudicial.
| C) de titulo executivo.
] D) erga omnes. 
j E) ex tunc.
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(Questao)

Nos termos do art. 189 do Regimento Interno do Tribunal de 
Contas dos Municlpios, sobre a manifestagao do Ministerio 
Publico pode-se dizer, exceto:
A) A manifestagao podera ser escrita, na forma de parecer 
conclusivo, com analise juridica das irregularidades ou falhas 
observadas nos respectivos processos e o consequente 
enquadramento legal, se foro  caso.
B) A manifestagao podera ser oral, nas sessoes de julgamento, 
quando podera ratificar, alterar ou acrescer a manifestagao 
escrita, juntada aos autos.
C) Antes de emitir parecer, o Ministerio Publico podera pedir a 
reabertura da instrugao, solicitar ao Relator novas informagoes 
ou diligencias que visem ordenar ou sanear o processo, inclusive 
novo pronunciamento tecnico.
D) A manifestagao pode ser eletrdnica, em que os pareceresdos 
procuradores sao enviados digitalmente, nao sendo mais 
necessaria a presenga do Ministerio Publico em qualquer uma 
dasAudiencias.
E) Os autos serao encaminhados ao Ministerio Publico por 
despacho da Presidencia, do Corregedor ou do Conselheiro 
Relator.

No que se refere ao gerenciamento de E/S, o buffer e utilizado 
para:
A) Diferenciar entre dispositivos de entrada e saida.
B) Permitir o uso de um dispositivo de forma simultanea.
C) Armazenamento temporario dos dados de um dispositivo de 
entrada ou de saida.
D) Bloquearo acesso a dispositivos de entrada.
E) Bloquearo acesso a dispositivos de saida.

[Questao]

Umalgoritmoe:
A) Uma sequencia de passos para realizar uma atividade.
B)Aoperagao matematica inversa a potencia.
C) A parte de um programa em que se limita a definir os tipos de 
dados das variaveis.

j D) A parte de um programa em que se limita a definir as 
j constantes.
j E) Um software utilizado para escrever programas.

[Questao

Considera-se como de efetivo exercicio, para todos os fins dos 
incisos do art. 72 da Lei n.° 5.810/94 (Regime Juridico Unico), o 
afastamento decorrente de:
A) servigos obrigatorios por lei.
B) processo adm in is tra tive , independen tem ente  de ser 
declaradoinocente.
C) doagao de sangue, um dia.
D) casamento, ate 8 (otto) dias.
E) licenga maternidade com a duragao de cento e oitenta dias.

[Questao H ^ -

Alguns dos algoritmos mais utilizados para o aprendizado de 
[ programagao sao:
A )C #e  Java, 

j B) Python e PHP.
| C) De Ordenagao e de Busca.
' D)CondicionaiseRepetitivos.

E) Internet Explorere Google Chrome.

[Questao)

E vedado ao Estado e aos Municlpios, de acordo com o art. 15 da 
Constituigao do Estado do Para:
I- estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvenciona-los, 
embaragar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus 
representantes, relagoes de dependencia ou alianga, bem como 
a colaboragao de interesse publico.
II- recusarfe aosdocumentos publicos.
III- criar distingoes entre brasileiros ou preferencias entre si.
Apos a leitura dos itens, marque a alternativa correta.
A) Apenas o item I esta correto.
B) Apenas o item II esta correto.
C) Apenas o item III esta correto.
D) Apenas os itens I e II estao corretos.
E) Apenas os itens II e III estao corretos.

[ [Questao)

As variaveis sao construgoes das linguagens de programagao 
nas quais sao armazenados valores durante a execugao de um 
programa. Marque a alternativa que liste somente tipos de dados 
comumente utilizados em programagao:
A) Inteiro, For, String.
B)Condicional, Contador, Algoritmo.
C) Fungao, Banco de Dados, Sistema Operacional.
D) Inteiro, Booleano, Caractere.
E) Booleano, Imperativo, For.

| [Questao}-/

| No seguinte pseudocodigo, que contem uma seguinte estrutura 
i de repetigao, diga qual o valor final da variavel X:

HCONHECIMENTOS ESPECIFICOS

(QuestaoHi^ ^ ) "

No que se refere ao gerenciamento de memdria realizado pelos 
sistemas operacionais, o componente encarregado de traduzir 
enderegos logicos a enderegos fisicos, e conhecido como:
A) Memdria RAM (Random-Access Memory).
B) Memdria ROM (Read-Only Memory).
C) MMU (Memory Management Unit). [Esta]
D) Round-Robin.
E) Best-Fit.

X:=0;
i : = 0 ;
Enquantoi<10 Faga 

X:=X+1; 
i:=i+1; 

Fim-Enquanto

A) 9.
B) 10.
C) 11.
D)0.
E) Indefinido.

 ■.................
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Um vetor a possui 10 posigoes para armazenar numeros inteiros 
(considere as posigoes de 1 a 10), e desejamos escrever um 
algoritmo para que cada posigao contenha um valor maior ao 
anterior {vetor crescente). Selecione a alternativa que descreva 
um algoritmo que nao cumpre com esse objetivo.

A)Parai=1 ate 10
a[i] = i;

B)Parai=1 ate 10
a[i] = i+1;

C) Para i=1 ate 10
a[i] = i-1;

D) Para i=1 ate 10
a[i] = 10-i;

E)Parai=1 ate 10
a[i] = i+i;

| (Quests

Sobre o conceito de chave primaria, relacionado a um registro 
em um banco de dados, selecione a afirmagao falsa:
A) Pode ser formado por um campo ou um conjunto de campos.
B) Nao pode confer valores nulos.
C) Deve formar um valor unico para cada registro.
D) Pode ser utilizada para relacionar o registro com outras 
tabelas.
E) Deve serdeclarado de um tipode dados INTEIRO.

— - www.cetapnet.com.br

(Questao)

Selecione qual das seguintes configuragoes de linhas e colunas 
de matriz possui maior numero de elementos:
A) 10 linhase 1 coluna.
B) 1 linhae 15 colunas.
C)4 linhas e 3 colunas.
D)2 linhase 7 colunas.
E)4linhase4colunas.

j A estrutura de dados “No”, utilizada para definir listas ligadas, 
j deveconterpelom enos: 
j A) Um valor e uma ligagao ao proximo no.
| B) Um valor e um metodo que defina se um valor e maior ao 
| outro.
j C) Um indice e um valor.

D) Um valor HASH e um vetor de valores.
E) Uma chave e um valor.

(Questa^H^ } -

B
Na programagao orientada a objetos, selecione qual das 
seguintes afirmagoes sobre uma classe abstrata e sempre 
verdadeira.
A) Uma classe abstrata possui todos seus atributos privados.
B) Uma classe abstrata possui todos seus atributos publicos.
C) Uma classe abstrata nao pode ser instanciada.
D) Uma classe abstrata pode ser instanciada desde uma classe 
pai.
E) Uma classe abstrata deve possuir pelo menos um atributo e 
pelo menos um metodo.

As arvores binarias de busca permitem procurar elementos de 
forma rapidadevidoasuadefin igao, naqual:
A) O elemento na posigao i+1 sempre e maior ao elemento na 
posigao i.
B) O elemento na posigao i+1 sempre e menor ao elemento na 
posigao i.
C) Se a arvore e de tamanho n, o elemento na posigao do meio 
(n/2) e maior que metade dos elementos e menor que a outra 
metade.
D) Os valores a direita de um elemento sao maiores e os valores 
a esquerda sao menores.
E) Os valores podem ser encontrados atraves de uma fungao 
HASH.

[QuestloX^

(QuestaoH^^)-

Segundo os conceitos da orientagao a 
realizadaentre:
A) Classes.
B) Metodos.
C)Atributos.
D)Pseudocodigos.
E) Listas Ligadas.

objetos, a heranga e

Os nomes dos percursos realizados nas arvores binarias sao: 
| A) Pre-Ordem, Pos-Ordem, In-Ordem.
I B)Sub-Ordem, Super-Ordem.
I C) Pilha, Fila. 
j D) LIFO, FIFO, 
j E)Binario,Ternario, N-ario.

i [Questao
&

j Suponha que se executam as seguintes operagoes em uma
i pilha, inicialmente vazia, de inteiros.

(Questao

Uma classe permite que outros modulos de codigo ou outras \ 
classes acessem os seus atributos: j
A) Variaveis. \
B) Redundantes.
C)Publicos.
D) Iterativos.
E)Condicionais.

!

PUSH 3 
PUSH 4 
POP 
PUSH 7 
PUSH 9 
POP 
PUSH 2 
POP 
PUSH 1 
PUSH 5 
POP 
POP

E m * ;   '   ;.~ ...
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0  valor no topo da pilha ao final da execugao e:

A) 3.
B)4.
C)7.
D)2.
E)1.

Questao

©
Suponha que em uma fila inicialmente vazia, se inserem 
(operagao “enqueue”) 10 elementos, de 1 a 10, em ordem 
ascendente. Suponha que um processo atende todos os 
elementos da fila (operagao “dequeue”). Antes de a fila ficar 
vazia, 0  ultimo elemento da fila era:
A) 10.
B) 1.
C) 5.
D) Nao e possivel determinar, pois a fila e uma estrutura nao- 
deterministica.
E) Nao e possivel determinar, pois a fila e uma estrutura 
aleatoria.

No SGBD MS-SQL Server 2008, selecione a alternativa correta 
no que se refere as componentes da clausula SELECT:

SELECTColuna FROM A.B.C.D

A) Ae o nome do servidor, D e o  nome da tabela.
B) Ae o nome do banco de dados, C e o  nome da tabela.
C) B e o nome do banco de dados, D e o  nome do esquema.
D)Ae o nome da tabela, C e o  nome do esquema.
E) Ae o nome da tabela, D e o  nome do esquema.

Na linguagem SQL, selecione a alternativa NECESSARIA- 
M EN TE V E R D A D E IR A  s o b re  a s e g u in te  s e n te n g a , 
considerando que ela e executada corretamente e traz pelo 
menos um registro como resultado:

SELECT a, b, c, d, f FROM X WHERE a IS NULL AND b 
IS NULL

A) Os registros resultantes da consulta possuem apenas 3 
colunas.
B) Os registros resultantes da consulta possuem 5 colunas.
C) Os campos c, d e f sao nao nulos.
D) Os campos a e b permitem valores nulos.
E) Atabela X possui exatamente 5 campos.

Questao

Em um stored procedure no SGBD MS-SQL Server 2008, utiliza- 
se a linguagem Transact-SQL. Nesta linguagem, as variaveis 
sao representadas com o caractere:
A )?
B)&
C )@
D )#
E) %

iQyestsoHjfjft
Em PostgreSQL, a palavra chave utilizada na clausula CREATE 
TABLE para indicar que uma tabela herda os atributos de uma 
outra tabela e:

A) EXTENDS.
B) INHERITS.
C) IMPLEMENTS.
D) REFERENCES.
E) CONSTRAINT.

Na linguagem SQL, a sentenga que permite atualizar dois 
campos Ae B em uma tabela X e:
A)UPDATEXW HEREA=2AND B-3.
B) UPDATE X SETA=2, B=3 WHERE C=4.
C) UPDATE X SETA=2 WHERE B=3.
D) UPDATE X SET B=2 WHERE A=3.
E) UPDATE A=2 AND B=3 WHERE X.

Questao

Qual das seguintes sentengas em PostgreSQL produziria um 
ERRO ao ser executada, Suponha a existencia da tabela criada 
com a seguinte sentenga SQL:

CREATE TABLE A {B INT NOT NULL, C INT NULL, D INT NOT 
NULL);

I
j A) INSERT INTOAVALUES(1,2,3).
I B) INSERT INTOAVALUES(2,4,5).

C) SELECT B, C, D FROM AWHERE C=2.
D) INSERT INTOA{B,C) VALUES (1,2).
E) UPDATE ASET B=2 WHERE D IS NULL.

(Questao

Na linguagem SQL, supondo que a mesma se executa 
corretamente sobre um banco de dados, selecione a alternativa 
falsa sobre a seguinte sentenga:

INSERT INTO X(A, B, C) VALUES ('P \ ’Q \ 'R');

A)A, B e C sao colunas de X.
B) X e a tabela na qual os valores serao inseridos.
C) Um registro sera inserido na tabela X.
D) ’P’, ’Q l e 'R' sao valores que serao inseridos na tabela X.
E) X somente possui as colunas A, B e C.

[QuestaoH^pK

O SGBD MySQL permite que para cada uma das tabelas 
criadas, elas utilizem uma forma de armazenamento (storage 

I engine) diferente, indique qual das seguintes alternativas 
j representa alguns dos storage engine permitidos no MySQL.
' A) MS-SQLe PostgreSQL.

B) MySQLe PostgreSQL.
C)M ylSAM elnnoD B.
D)INSERTe UPDATE.
E) B-Tree e Hash-Tree.
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Um stored procedure em MySQL pode ter parametros IN, OUT e 
INOUT. Uma fungao somente tern parametros: i
A) IN. j
B)OUT. |
C) INOUT.
D) IN e OUT.
E) IN, OUT e INOUT

Na p lataform a Java SE, a lguns pacotes encontram -se  j 
disponiveis, selecione a alternativa que liste somente pacotes j 
disponiveis em Java SE.
A) java.io, java.arithm etic, java.db.
B)java.arays, java.db, java. numeric.
C)java.lang,java.io, java.util. j

D) java.arrays, java.collections.
E) java. comments, java. developer, java.se.

A heranga entre classes em Java define-se utilizando a pa lavra-1 
chave: 1
A) inherits. j
B) references. j
C) matches.
D) extends.
E) implements.

A plataforma .Net possui um conceito semelhante ao conceito de j 
pacote em Java. Este conceito se conhece como: j

A) Package. i
B)Plattform. j
C) System.Net. |
D) Namespace. I
E)Assembly. j

|

(QuestaoH^jt j)  — — -----------------------------------   j

Aheranga entre classes em C#, define-se utilizando o caractere:
A )# j

(QuestaoH^ ^

B):
C )/
D)$
E)@
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