
 

  

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inscrição Sala 

Coloque, de imediato, o seu número de inscrição e o número de sua sala nos 

retângulos abaixo. 

 

Concurso Público para Provimento de Cargo Técnico-Administrativo em Educação 

Edital nº 142/2016 
 

Data: 14 de agosto de 2016. 
 

Duração: das 9:00 às 13:00 horas. 

 

Técnico de Tecnologia da Informação  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
COORDENADORIA DE CONCURSOS – CCV 

 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

 
 

Prezado(a) Candidato(a), 

Para assegurar a tranquilidade no ambiente de prova, bem como a eficiência da 
fiscalização e a segurança no processo de avaliação, lembramos a indispensável 
obediência aos itens do Edital e aos que seguem: 

 

01. Deixe sobre a carteira APENAS caneta transparente e documento de identidade. 

Os demais pertences devem ser colocados embaixo da carteira em saco entregue 
para tal fim. Os celulares devem ser desligados, antes de guardados. O candidato 
que for apanhado portando celular será automaticamente eliminado do certame. 

02. Anote o seu número de inscrição e o número da sala, na capa deste Caderno de 
Questões. 

03. Antes de iniciar a resolução das 50 (cinquenta) questões, verifique se o Caderno está 
completo. Qualquer reclamação de defeito no Caderno deverá ser feita nos primeiros 
30 (trinta) minutos após o início da prova. 

04. Ao receber a Folha-Resposta, confira os dados do cabeçalho. Havendo necessidade 
de correção de algum dado, chame o fiscal. Não use corretivo nem rasure a Folha-
Resposta. 

05. A prova tem duração de 4 (quatro) horas e o tempo mínimo de permanência em sala 
de prova é de 1 (uma) hora.  

06. É terminantemente proibida a cópia do gabarito.  

07. A Folha-Resposta do candidato será disponibilizada conforme subitem 10.12 do Edital. 

08. Ao terminar a prova, não esqueça de assinar a Ata de Aplicação e a Folha-Resposta 
no campo destinado à assinatura e de entregar o Caderno de Questões e a Folha-
Resposta ao fiscal de sala. 

Atenção! Os dois últimos participantes só poderão deixar a sala simultaneamente e após a 
assinatura da Ata de Aplicação. 

Boa prova! 
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  Prova de Língua Portuguesa   
 10 questões 
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Em tempos de amor nas redes sociais, o silêncio nos devora. A gente manda uma mensagem, a 

resposta não vem, entramos em colapso. Se, na tela do aplicativo, surgem dois sinais azuis – indicando 

que a mensagem foi lida – e não retorna uma palavra de carinho, enlouquecemos. Por quê? 

Acho que somos mentalmente frágeis, e as redes sociais não estão ajudando. Nosso tempo 

interior foi acelerado pelas mensagens digitais. Viramos reféns da instantaneidade. Se a resposta 

pode vir imediatamente, ela tem de vir. Senão o outro não nos ama. Senão fizemos algo errado. 

Senão a nossa estabilidade já era. 

Outro dia, mandei uma mensagem a uma amiga por celular, contando algo que lhe dizia 

respeito. Ela respondeu com uma brincadeira, eu levei a sério, ela saiu do ar. Durante sua ausência, 

pirei. Achei que tinha feito algo errado. Ensaiei explicações. Me preparei para uma briga. Escrevi 

que o silêncio dela – sempre o silêncio – era intolerável. Depois de uma hora, ao sair do médico e 

ler minhas mensagens, a amiga ligou, perguntando se eu estava louco. Estava, né?  Profunda e 

temporariamente maluco. Não há outra explicação. 

Ontem, enquanto preparava este texto, fiquei orgulhoso por esperar 24 horas antes de cobrar a 

resposta a um e-mail. Isso mesmo. Só depois de 24 horas fritando no óleo do silêncio eu peguei o 

celular e mandei uma mensagem, perguntando se a pessoa havia visto meu e-mail. A resposta veio 

segundos depois: “Não vi, desculpe, não abri o e-mail, estou fora do escritório desde ontem. O que 

aconteceu?”. Seguiu-se uma onda de alívio tão intensa que eu parecia mergulhado num tanque de 

endorfina. Me senti como uma criança chorando no ombro da mãe. Ridículo, patético, novo normal. 

É claro que a amiga não é qualquer amiga e que a pessoa que não leu o e-mail não era qualquer 

pessoa. Nos dois casos havia expectativas emocionais. As duas esperas tinham carga afetiva 

elevada. Aí reside o problema: nossos sentimentos, naturalmente voláteis, trafegam agora numa 

rodovia de oito pistas sem limite de velocidade. As redes sociais. Os acidentes vão se suceder de 

forma espetacular. Avançamos a 200 quilômetros de ansiedade por hora e a natureza – a nossa 

natureza – não tem freios. 

(...) 

O amor, que nunca foi fácil, agora convive com esse vício afetivo e neurológico. Se não 

bastassem os problemas criados por 50 mil anos de cultura humana – ciúme, medo, culpa, violência 

–, agora temos de lidar com a ansiedade turbinada das redes. Viramos todos adolescentes 

temperamentais e inseguros. Fazemos exigências, damos chilique, temos pressa. Os nossos 

sentimentos à flor da pele se espalharam pela superfície do planeta. É hora de recolhê-los, talvez. 

Entendê-los e, de alguma forma, controlá-los. É hora de reaprender a ficar em silêncio. 
 

Disponível em: <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2016/07/o-silencio-que-

nos-devora.html>. Acesso em 28 jul. 2016. 

 

 

01. No trecho “Se a resposta pode vir imediatamente, ela tem de vir” (linhas 05-06), propõe-se uma relação 

necessária entre: 
 

A) dúvida e certeza. 

B) probabilidade e ordem. 

C) capacidade e probabilidade. 

D) possibilidade e probabilidade. 

E) possibilidade e obrigatoriedade. 

 

02. No texto, o amor nos tempos atuais é representado como algo que: 
 

A) deixou de ser fácil. 

B) mantém-se simples. 

C) permanece gratificante. 

D) tornou-se mais complexo.  

E) passou a ser menos difícil. 
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03. Conforme o texto, é correto afirmar que: 
 

A) pessoas adultas não podem chorar. 

B) antes as pessoas sabiam ficar em silêncio. 

C) hoje o amor atinge mais pessoas que antes. 

D) o ideal é esperar 24 horas por uma resposta.  

E) as pessoas hoje são viciadas em relacionamentos. 
 

04. Assinale a alternativa que indica corretamente o tema central do texto. 
 

A) Etiqueta social no mundo cibernético. 

B) Os relacionamentos amorosos à distância. 

C) O isolamento provocado pelos contatos virtuais. 

D) A atitude moderna de esperar respostas imediatas. 

E) As desvantagens das trocas de mensagens por celular. 
 

05. Para defender seu ponto de vista, o autor recorre essencialmente à seguinte estratégia argumentativa: 
 

A) analogia. 

B) exemplificação. 

C) raciocínio lógico. 

D) dados estatísticos. 

E) citação de autoridades. 
 

06. No trecho “e a natureza – a nossa natureza – não tem freios” (linhas 24-25), a expressão posta entre os 

travessões constitui, no contexto: 
 

A) um destaque indevido. 

B) um verdadeiro paradoxo. 

C) uma delimitação relevante.  

D) uma redundância enfática. 

E) uma retificação oportuna. 

 

07. Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada está corretamente grafada, como em “Senão o outro 

não nos ama” (linha 06). 
 

A) Comportou-se como senão já fosse um adulto. 

B) Quis saber senão tinha feito alguma coisa errada. 

C) A mensagem tem de vir logo, senão enlouquecemos. 

D) Senão puder responder mensagens, deixe isso claro. 

E) A pessoa pode ligar, senão receber o e-mail esperado. 
 

08. Assinale a alternativa em que há uma oração na voz passiva. 
 

A) “indicando que a mensagem foi lida” (linhas 02-03). 

B)  “Achei que tinha feito algo errado” (linha 10). 

C)  “perguntando se a pessoa havia visto meu e-mail” (linha 16). 

D) “eu parecia mergulhado num tanque de endorfina” (linhas 18-19). 

E) “As duas esperas tinham carga afetiva elevada” (linhas 21-22).  
 

09. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado exerce a mesma função que a expressão destacada em 

“...na tela do aplicativo, surgem dois sinais azuis” (linha 02) 
 

A) “eu levei a sério” (linha 09). 

B) “se eu estava louco” (linha 12). 

C) “Não há outra explicação” (linha 13). 

D) “não abri o e-mail” (linha 17). 

E) “Aí reside o problema” (linha 22).  
 

10.  Assinale a alternativa em que o vocábulo sublinhado pertence à mesma classe de palavras que o 

destacado em “Se, na tela do aplicativo, surgem dois sinais azuis” (linha 02). 
 

A) “Se a resposta pode vir imediatamente, ela tem de vir” (linhas 05-06). 

B) “perguntando se eu estava louco” (linha 12). 

C) “Seguiu-se uma onda de alívio tão intensa...” (linha 18). 

D) “Os acidentes vão se suceder de forma espetacular” (linhas 23-24). 

E) “Os nossos sentimentos à flor da pele se espalharam” (linhas 30-31). 
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 Prova de Conhecimentos Específicos     
 40 questões 

 

 

11. Após a implantação do ponto em uma empresa, no primeiro dia foi observado o seguinte comportamento:  
 

Eduardo chegou depois de Casimiro e Daniela.  

Casimiro chegou antes de Amanda e Daniela.  

Amanda chegou depois de Daniela e Bruno.  

Daniela chegou antes de Bruno.  
 

Baseado nessas observações, pode-se concluir que a segunda pessoa a chegar nesse dia foi: 

A) Amanda 

B) Bruno 

C) Casimiro 

D) Daniela 

E) Eduardo  

 

12. Para armazenar os dados a serem utilizados por um sistema, o desenvolvedor pode utilizar uma entre 

várias estruturas de dados existentes, sendo cada qual adequada em determinados contextos. Sobre as 

estruturas de dados, marque a alternativa correta. 

A) A estrutura denominada fila circular é utilizada quando deseja-se estabelecer prioridade para os elementos 

que estão a mais tempo na fila. 

B) Em uma fila, utiliza-se o termo denominado LIFO (Last In First Out), onde o elemento mais novo na 

estrutura é o primeiro a ser retirado. 

C) Dado um conjunto de elementos inseridos em uma pilha, ao se remover sequencialmente esses elementos 

e imprimindo os seus valores obtém-se os elementos na ordem inversa da inicial. 

D) Para percorrer os elementos inseridos em uma lista duplamente encadeada, existe apenas um fluxo, 

pois os elementos possuem o ponteiro somente para o próximo elemento da lista. 

E) Nas estruturas de dados de lista, pilha e fila, as operações de inserção e remoção possuem 

complexidade de pior caso iguais, visto o comportamento similar adotado por essas estruturas. 

 

13. No padrão JEE, as aplicações são divididas em 4 camadas: cliente, Web, negócio e sistema de 

informação empresarial. Com relação a essa divisão, é correto afirmar que:  

A) a especificação do JEE considera que as 4 camadas estão localizadas no servidor Java EE, não especificando 

os componentes na máquina cliente. 

B) como o padrão JEE é voltado para a Web, a camada cliente executada na máquina cliente considera 

apenas os applets executados no navegador Web. 

C) a camada de Sistema de Informação Empresarial corresponde à camada de dados, onde seus componentes 

são somente os bancos de dados para manter a aplicação em execução. 

D) a camada Web localiza-se nos servidores Java EE, sendo responsáveis pela geração de páginas dinâmicas 

de acordo com a requisição. Uma tecnologia empregada nessa camada é o JSF (JavaServer Faces). 

E) na camada de negócio, os Servlets ficam responsáveis por receber as requisições das máquinas 

clientes e fazer o encaminhamento da requisição para a camada de dados processar a informação. 

 

14. Considerando a estrutura JSON (JavaScript Object Notation), marque o item correto. 

A) Segundo a especificação do JSON, não é possível a utilização de caracteres de escape, sendo uma 

limitação na troca de dados. 

B) Por sua notação simplista, somente é possível utilizar tipos de dados primitivos: caractere, números e 

valores lógicos (Verdadeiro ou Falso). 

C) Na especificação dos dados no formato JSON, os valores são especificados em pares (chave:valor), 

onde a chave é identificada por números sequenciais. 

D) A partir da troca de arquivos com dados no formato JSON, aplicações escritas em linguagens diferentes 

podem trocar informações de forma estruturada e simples. 

E) Como o JSON é uma notação recente, ela foi especificada baseada nas linguagens mais novas, sendo 

compatíveis somente com as linguagens originadas a partir da linguagem C. 
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15. Analise o código abaixo e marque o item contendo os valores das variáveis res, m e n ao fim da execução 

do código: 

public class Concurso { 

        public static void main(String args[]) { 

                int m = 5, n = 15; 

                int res = 0; 

                while(--n >m++) { 

                        for(int i = m; i <n; i+=2) {  

                                res = n % i;  

                        }  

                }  

                System.out.println("res = "+ res + ", m = "+ m + "e n = "+ n); 

        } 

} 
 

 

A) res = 2, m = 10, n = 8 

B) res = 3, m = 11, n = 8 

C) res = 2, m = 11, n = 9 

D) res = 3, m = 10, n = 9 

E) res = 2, m = 11, n = 10 

 

16. Considere o seguinte cenário:  

Em um sistema em desenvolvimento, existe a necessidade de que quando um determinado objeto sofra 

alguma alteração, um outro grupo de objetos seja notificados de forma a realizarem o processamento 

adequado. Esse grupo de objetos interessado na ação é dinâmico, sendo necessário que seja feita a 

solicitação de inclusão ou remoção do grupo. 
 

Baseado nesse cenário, qual padrão de projeto GoF deverá ser utilizado? 

A) Visitor 

B) Observer 

C) Prototype 

D) Command  

E) Decorator 

 

17. Na orientação a objetos no Java, quando se tem um método herdado que tem seu comportamento alterado 

afim de torná-lo mais específico mantendo a sua mesma assinatura, tem-se a característica de: 

A) Sobrescrita. 

B) Sobrecarga. 

C) Polimorfismo. 

D) Encapsulamento. 

E) Herança múltipla. 

 

18. Sobre os testes de caixa-branca e testes de caixa-preta, marque o item correto. 

A) Um exemplo de teste de caixa-branca são os testes de aceitação, sendo normalmente realizados pelos 

clientes. 

B) Durante de um teste de caixa-preta, é necessário a análise interna da aplicação em teste, visando testar 

unitariamente os códigos fonte produzidos. 

C) Os testes de caixa-branca tem o objetivo de avaliar os aspectos funcionais da aplicação, enquanto os 

testes de caixa-preta avaliam os aspectos estruturais. 

D) Em um teste de caixa-preta, os requisitos funcionais da aplicação em teste não são considerados, visto 

que seu objetivo é somente testar a estrutura da aplicação. 

E) Em um teste de caixa-branca, existe a necessidade de acesso ao código fonte da aplicação a ser 

testada, com o intuito de avaliar os componentes estruturais da aplicação. 
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19. Considere a tabela pessoa representada pela figura abaixo: 
 

 
 

Nessa tabela, deseja-se saber qual a média de idade de todas as pessoas. Marque a opção que mostra qual 

comando no PostgreSQL deverá ser executada para obter essa informação: 

A) SELECT age(pessoa.data_nascimento)  AS media FROM pessoa 

B) SELECT AVG(age(pessoa.data_nascimento))  AS media FROM pessoa 

C) SELECT COUNT(age(pessoa.data_nascimento))  AS media FROM pessoa 

D) SELECT (SUM(pessoa.data_nascimento) / COUNT(*)) AS media FROM pessoa 

E) SELECT EXTRACT(YEAR FROM AGE(pessoa.data_nascimento)) AS media FROM pessoa 
 

20.  Com relação à uma árvore binária de busca, assinale a alternativa correta. 

A) Por ser uma árvore binária, uma árvore binária de busca somente pode ter 0 (zero) ou 1 (um) filho. 

B) A complexidade de pior caso do processo de busca em uma árvore binária de busca é sempre maior 

do que a busca em uma árvore binária qualquer. 

C) Uma característica comum nas árvores binárias de busca é que todas são cheias, ou seja, todas as sub-

árvores vazias pertencem aos nós do último nível. 

D) Uma árvore binária de busca é caracterizada por seus elementos estarem organizados seguindo 

alguma ordem pré-definida, sendo também conhecidas como árvore binária ordenada. 

E) Como em uma árvore binária de busca os elementos estão fora de ordem, quando se deseja buscar um 

elemento, é necessário percorrer todos os elementos presentes na árvore até encontrar o elemento buscado. 

 

 

21. Sobre os sistemas de controle de versão, é correto afirmar que: 

A) O SVN utiliza um modelo centralizado para o versionamento de sistemas, enquanto o GIT apresenta 

um modelo distribuído, contendo cópias do repositório original em cada cliente. 

B) Uma das vantagens em se utilizar um sistema de controle de versão centralizado está no fato de ser 

possível recuperar o conteúdo original a partir os repositórios presentes nos clientes. 

C) Uma das características dos sistemas de controle de versão é controlar de forma anônima as alterações 

que são realizadas no sistema versionado, obtendo somente um controle das alterações feitas no decorrer 

do tempo. 

D) Em um sistema de controle de versão distribuído, há um único servidor contendo todos os arquivos 

versionados. Os clientes obtém somente parte do repositório armazenado no servidor, não possuindo a 

sua visão completa. 

E) Dado seu comportamento centralizado, o GIT possui a desvantagem de ter um único ponto de falha, 

onde uma falha no servidor central ocasionará a perda completa do repositório, não sendo possível 

recuperar a partir do conteúdo existente nos clientes. 

 

22. Sobre o protocolo HTTP, é correto afirmar que: 

A) O protocolo HTTP é dito protocolo sem estado, pois não mantém sobre o cliente que realizou a requisição. 

B) O protocolo HTTP é executado somente no programa servidor, pois o cliente não precisa saber informações 

sobre esse protocolo para trocar informações. 

C) Um dos métodos utilizados no cabeçalho da requisição HTTP é o GET Condicional, que irá responder 

a requisição somente se a condição presente na requisição for atendida. 

D) Quando o cliente requisita uma página HTTP utilizando conexões não persistentes, todos os objetos 

da página (arquivo HTML, imagens etc) irão ser enviados na mesma conexão TCP. 

E) As mensagens HTTP de requisição e resposta possuem o mesmo formato e os mesmos campos. Isso é 

possível devido ao fato de todo o conteúdo utilizado para o tratamento do pacote está no campo de dados. 
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23. Para ordenar em ordem crescente um vetor de números inteiros L[1..m], foi utilizado o seguinte algoritmo: 
 

Ordena(L, m) 

 

para i = 1 até m - 1 faça 

        min = i 

        para j = i + 1 até m faça 

                se L[j]  <L[i] então 

                        min = j 

        aux = L[min] 

        L[min] = L[i] 

        L[i] = aux 
 

Analisando esse algoritmo, percebe-se que se trata do algoritmo de ordenação: 

A) Shell sort 

B) Quicksort 

C) Bubble sort 

D) Insertion sort 

E) Selection sort 

 
24. O método mostrado abaixo está escrito em Java e é utilizado para encontrar algum elemento em um vetor. 
 

public int busca(int []L, int valor, int ini, int fim) {  

 int x = (ini + fim)/2;  

   

 if(valor == L[x])  

  return x;  

   

 if(ini == fim)  

  return -1;  

    

 if(valor >L[x])  

  return busca(L, valor, x + 1, fim);  

 else  

  return busca(L, valor, ini, x - 1);   

} 
 

No pior caso, a complexidade deste algoritmo é: 

A) O(1) 

B) O(n) 

C) O(n²) 

D) O(log n) 

E) O(n log n) 
 

 

 25. Sobre as linguagens utilizadas pelo SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados), é correto afirmar: 

A) A linguagem de definição de dados (DDL) é utilizada para padronizar a forma como os comandos 

SQL serão executados na base de dados. 

B) Todas as linguagens (DML, DDL, DCL e DTL) utilizadas pelos SGBDs são padronizadas e não permitem 

que sejam realizadas adequações ou extensões. 

C) Na linguagem de transação de dados (DTL) é realizado o controle de autorização de acesso aos dados 

armazenados, provendo segurança no acesso às informações. 

D) A linguagem de controle de dados (DCL) define o formato da informação a ser recuperada da base de 

dados e os meios de manipulá-la, sendo a forma de tratar as informações. 

E) A linguagem de manipulação de dados (DML) é fornecida para possibilitar ao usuário manusear os 

dados armazenados como, por exemplo, operações de inserção, remoção e recuperação. 
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26. Com base no código Java mostrado abaixo, marque a opção contendo o padrão de projeto em uso: 

public InterfaceElemento{ 

        public void m1(); 

} 

 

public class B implements Elemento { 

        public void m1() { 

                // faz algo 

        } 

} 

 

public class Padrao { 

        Elemento x; 

 

        public Padrao(Elemento y) { 

                x = y; 

        } 

 

        public static void main(String args[]) { 

                B var = new B(); 

                Padrao p = new Padrao(var); 

        } 

} 
 

 

 

A) Visitor 

B) Strategy 

C) Singleton 

D) Decorator  

E) Command 

 
27. Com relação a linguagem de definição (DDL), manipulação (DML), controle (DCL) e transação (DTL), 

marque a afirmativa correta. 

A) O comando GRANT pertence à DCL. 

B) O comando INSERT pertence à DCL. 

C) O comando COMMIT pertence à DDL. 

D) O comando CREATE pertence à DML. 

E) O comando EXPLAIN PLAN pertence à DDL. 

 
28. Analise as proposições abaixo: 
 

Se eu estudar, então irei passar na disciplina. 

Se não estudar, então a culpa é minha. 

Se eu passar na disciplina, então não estarei feliz. 

Estou feliz. 
 

Baseado nas proposições acima, é correto dizer que: 

A) Eu estudei e a culpa não é minha. 

B) Não estudei e a culpa não é minha. 

C) Eu estudei e não passei na disciplina.  

D) Passei na disciplina e a culpa é minha. 

E) Não passei na disciplina e a culpa é minha. 
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29. Com relação ao uso de Triggers (Gatilhos) em banco de dados, é correto afirmar: 

A) As triggers são armazenadas de forma independente das tabelas às quais irá modificar, de forma semelhante 

aos procedimentos. 

B) Por ser definido na forma de um procedimento, as triggers podem ser chamadas diretamente, onde é 

possível a passagem de parâmetros. 

C) Uma trigger é um procedimento chamado opcionalmente quando é realizado alguma alteração nos 

dados da tabela ao qual está vinculada. 

D) A trigger e o comando que a ativou fazem parte da mesma transação. Assim,  é possível reverter os 

efeitos dos dois através do comando ROLLBACK. 

E) Um dos usos mais comuns das triggers é o armazenamento das consultas mais complexas. Dessa 

forma, ao se utilizar uma trigger, o resultado da consulta é retornado. 

 

30. Uma das características do framework JSF é a utilização do padrão de projeto MVC (Modelo, Visão, 

Controle). Sobre esse assunto, marque o item correto. 

A) No JSF, a camada de visão engloba os componentes Faces Servlet e Backing Bean, com o intuito de 

gerar as páginas de visualização. 

B) No modelo, encontra-se o componente do JSF Backing Bean, sendo responsável pelo mapeamento 

das entidades que compõem o sistema. 

C) Na camada de modelo, o JSF especifica os aspectos de navegação e mapeamento das ações que serão 

executadas durante o funcionamento do sistema. 

D) O componente FacesServlet possui a função de realizar o tratamento das requisições fazendo os 

encaminhamentos necessário. Dessa forma, ele fica na camada de controle. 

E) Para a validação da entrada dos dados são utilizados validadores, sendo responsáveis por realizar o 

processamento inicial dos dados. Assim, esses componentes fazem parte da visão. 

 

31. O Hibernate é um ORM (Object Relational Mapping) com o intuito de tornar o mapeamento dos objetos 

da aplicação na base de dados mais automatizada.  Sobre esse ORM, é correto afirmar: 

A) Para configurar o acesso ao banco através do Hibernate, é necessário criar o arquivo de configuração 

(hibernate.cfg.xml), contendo as informações de acesso a base de dados. 

B) Por ser um ORM para ser utilizado com o Java, o Hibernate implementa os recursos especificados no 

JPA (Java Persistence API), não proporcionando recursos adicionais. 

C) No mapeamento das entidades no arquivo XML, não importa qual o tipo do atributo do objeto, visto 

que tal informação é dinamicamente identificada durante a execução. 

D) Para ser possível a utilização de anotações (annotations) para mapear as classes, é obrigatório utilizar 

as bibliotecas do JPA juntamente com as bibliotecas do Hibernate. 

E) O mapeamento dos objetos com o Hibernate somente pode ser feito em arquivo XML. Tais arquivos 

geralmente possuem a extenção .hbm.xml. 

 

32. Analise o mapeamento Hibernate abaixo:  

 

@TAG_SUB(  

 name = "buscaCandidatoPorCpf",  

 query = "from Candidato c where c.cpf = :cpf" 

)  

@Entity  

@Table(name = "candidato")  

public class Candidato implements java.io.Serializable {  

… 

 

A tag que substitui corretamente “@TAG_SUB” é: 

A) @Access 

B) @NamedQuery 

C) @Embeddable 

D) @GeneratedQuery 

E) @SecondaryTable 
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33. Com relação ao Ajax e o JSF, marque o item correto. 

A) Para se utilizar o AJAX, é necessário que seja feita uma chamada a partir de código escrito em Java 

dentro da página JSF. 

B) Quando se clica em um link de uma página JSF, caso esteja utilizando a tag referente ao AJAX, pode 

ser recarregado somente parte da página. 

C) A tag referente ao AJAX pertence à biblioteca HTML do JSF (http://java.sun.com/jsf/html), pois 

agrupa parte das funções Javascript facilitando seu uso. 

D) Para a troca de dados em tempo real, o AJAX realiza uma comunicação com o servidor de forma 

síncrona. Dessa forma, o usuário recebe respostas mais rápidas. 

E) O atributo “render” utilizado na tag AJAX do JSF possibilita escolher se a página será recarregada ou 

não, não sendo possível especificar um componente específico. 

 
34. Sobre o CSS (Cascading Style Sheets), é correto afirmar: 

A) As regras definidas dentro do arquivo CSS são aplicadas baseados no atributo class da tag HTML, 

não sendo possível especificar um objeto em específico. 

B) Para a utilização de um arquivo CSS, somente é necessário que o arquivo CSS esteja com o mesmo 

nome, extensão .css e na mesma pasta do arquivo HTML. 

C) Uma das formas de utilizar CSS em uma página HTML é na forma Inline, onde através da tag “style” 

no componente HTML é especificado o CSS que será aplicado. 

D) Na regra onde existe um ponto (“.”) antes do nome do seletor indica que essa regra será aplicada ao 

componente HTML que possuir o atributo “id” igual ao nome do seletor. 

E) Com o intuito de deixar o arquivo HTML somente com código HTML, a única forma de utilizar 

código CSS é importando um arquivo contendo as definições no arquivo HTML. 

 
35. Sobre o XML, é correto afirmar: 

A) Para a definição de elementos (tags) podem ser utilizado qualquer caractere, incluindo números, espaços 

e pontuações. 

B) Para a verificação de validade de um documento XML é analisada somente o aspecto estrutural definida 

na própria documentação do XML. 

C) O padrão do XML não especifica elementos (tags) específicos, sendo deixado a critério dos usuários a 

especificação dos elementos que serão utilizados. 

D) É uma linguagem de marcação utilizada para a construção de páginas Web. Possui um conjunto 

definido e fixo de elementos (tags) que podem ser utilizadas. 

E) Antes da troca de mensagens, os dados escritos em XML devem passar por um compilador específico 

para a geração do arquivo que poderá então ser enviado para o destinatário. 

 
36. Qual das tags abaixo tornou-se depreciada (deprecated) no HTML 5: 

A) <a> 

B) <div> 

C) <label> 

D) <input> 

E) <center>  

 
37. Os padrões de projetos podem ser classificados de acordo com o propósito (criacional, estrutural ou 

comportamental) e escopo (Classe ou Objeto). Dessa forma, qual dos seguintes padrões do GoF (Gang of 

Four) tem o propósito estrutural e o escopo de Objeto? 

A) State 

B) Memento 

C) Prototype 

D) Decorator 

E) Abstract Factory  
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38. Sobre o JSP, é correto afirmar: 

A) O uso de JSP possibilita a geração de páginas Web dinâmicas, onde o código Java pode ser inserido 

dentro do arquivo JSP. 

B) Para a geração de páginas dinâmicas, códigos Java são inseridos na página JSP, sendo interpretados 

na máquina virtual habilitada no navegador do cliente. 

C) Um Scriptlet em uma página JSP é correspondente a um código escrito em XML que deverá ser 

tratado para a geração da resposta à requisição recebida. 

D) Com o intuito de manter a conformidade e a padronização dos códigos escritos em páginas JSP não é 

possível a criação de tags personalizadas pelo próprio usuário. 

E) O JSP tornou-se o padrão no desenvolvimento Java para Web onde um dos diferenciais marcantes é a 

substituição completa dos Servlets e a existência de uma máquina virtual específica para as páginas JSP. 

 
39. Sobre o Hibernate, é correto afirmar: 

A) Para a realização de consultas a partir do Hibernate, somente é possível a partir do uso do SQL puro e 

com o Criteria. 

B) Um dos componentes do Hibernate é o SessionFactory, representando o mapeamento da modelo de 

domínio da aplicação para o banco de dados.  

C) Um objeto transientes são aqueles que estão mapeados na base de dados, sendo associados aos objetos 

persistentes no momento de persistir as informações. 

D) No uso do Hibernate, não é necessário o uso do JDBC. Dessa forma, o Hibernate comunica-se 

diretamente com a base de dados através de uma solução própria. 

E) Devido as limitações, o Hibernate deixou de seguir a especificação da JPA, oferecendo recursos não 

suportados pela especificação, tornando-se incompatível com a JPA.  

 
40. Com relação ao ciclo de vida de uma requisição JSF, é correto afirmar: 

A) Para que a resposta seja renderizada, é necessário que a requisição passe por todas as fases que 

compõe o ciclo de vida. 

B) Na fase “Apply Request Values”, os valores passados na requisição são mapeados para as 

propriedades definidas na classe Bean. 

C) A etapa de processamento de eventos é realizada somente uma vez no ciclo de vida, onde é realizada 

a conversão e validação dos dados da requisição. 

D) Quando a resposta está sendo renderizada, o JSF solicita a cada componente que gere o código HTML 

equivalente de acordo com os valores armazenados. 

E) No momento da chegada da requisição no servidor, o JSF realiza a fase de Validação dos valores 

passados pela requisição, de forma a otimizar o processamento. 

 
41. Sobre a interoperabilidade de sistemas, é correto afirmar: 

A) O protocolo SOAP é utilizado para descrever os serviços que estão sendo ofertados pelo Web Service 

através de arquivos de metadados. 

B) Um Web Service fornece determinados serviços para outras aplicações, sendo obrigatório a autenticação 

de quem está utilizando o serviço. 

C) Para descrever os serviços oferecidos por um Web Service utiliza-se a linguagem  WSDL. Tal 

linguagem foi criada baseada na linguagem XML. 

D) O termo REST está relacionado a um Web Service que utiliza os protocolos XML e HTTP o fornecimento 

de serviços, não sendo permitida a utilização de outras tecnologias. 

E) O protocolo SOAP é utilizado na troca de informações estruturadas em uma arquitetura centralizada. 

Dessa forma, é possível a definição precisa dos serviços ofertados. 
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42. Com relação às técnicas de escolher os dados a serem utilizados nos testes de software, marque a 

alternativa correta. 

A) A técnica de classe de equivalência visa selecionar aleatoriamente entradas de dados de forma a obter 

um conjunto estatístico que englobará todos os casos de teste. 

B) Nos casos onde existem estruturas de decisão no código em teste é utilizada a análise causa-efeito, 

englobando o uso de árvores de decisão e tabelas de dispersão. 

C) A técnica de valor limite é utilizada no teste de campos numéricos, onde é escolhido um valor que 

extrapole o limite superior suportado pelo campo em teste. 

D) Quando se utiliza as tabelas de decisão, não é possível detectar os problemas de redundâncias, 

contradições ou omissões no componente em teste. 

E) A técnica de classe de equivalência é utilizada somente na fase de testes de aceitação devido ao fato 

de não ser aplicável nas outras fases de teste. 

 
43.  Com relação ao paradigma orientado a objetos, marque o item correto. 

A) A sobrescrita de um comportamento é quando existem dois ou mais métodos na mesma classe, mas 

com assinaturas diferentes. 

B) Quando se utiliza o conceito de herança, as classes filhas tornam-se mais genéricas, enquanto as 

classes pai ficam mais específicas. 

C) Uma das características da programação orientada a objetos é o encapsulamento, onde busca-se ocultar 

aspectos não relevantes dos objetos. 

D) O polimorfismo é a característica em que diferentes classes possuem o mesmo comportamento 

adquiridos pela herança. Dessa forma, todos esse comportamentos possuem a mesma implementação. 

E) Uma característica essencial no paradigma orientada a objetos é o conceito de abstração, que visa 

fornecer o máximo de visibilidade dos recursos disponíveis para os objetos, mesmo que tais recursos 

não sejam de interesse para quem for utilizar. 

 
44. Sobre os Padrões Web em Governo Eletrônico (e-PWG), é correto afirmar: 

A) A diretriz do erro afirma que somente os erros decorrentes de preenchimento incorreto de formulários 

deverão ser informados aos usuários. 

B) A diretriz da Consistência e Familiaridade define que os formulários de contato deverão remeter a 

uma página informando o e-mail para contato ao invés de um formulário. 

C) A diretriz do Contexto e Navegação orienta que sejam utilizados os recursos de pop-up e que os links 

sejam abertos em novas páginas, visando tornar clara as ações do usuário. 

D) A diretriz de Autonomia afirma que o usuário deverá configurar o seu navegador para o sítio ser exibido 

corretamente, deixando o desenvolvimento da página mais simples e independente de navegador. 

E) A diretriz da Redação abordar que a linguagem utilizada nos textos nas páginas deverá ser clara e 

familiar ao usuário, devendo utilizar linguagem técnica somente quando for familiar ao público do sítio. 

 
45. Sobre os padrões de projeto, é correto afirmar que: 

A) Com o padrão Decorator, responsabilidade são estaticamente adicionadas ao objeto. Tais responsabilidade 

são definidas em tempo de compilação. 

B) O padrão de projeto Template Method especifica a estrutura de algoritmo dentro de um método, onde 

algumas etapas desse algoritmo são definidas nas subclasses. 

C) No padrão Observer, quando o objeto observador (Observer) sofre alguma alteração, o objeto observado 

(Subject) é notificado para realizar o processamento adequado. 

D) Com o padrão Facade é possível acessar os componentes de um sistema complexo a partir de diversas 

interfaces diferentes, obtendo o acesso direto a componentes internos do sistema. 

E) O padrão Iterator fornece uma forma de acessar os elementos de uma estrutura de dados a partir da 

análise interna da estrutura utilizada para armazenar os objetos, sendo necessário conhecer o seu 

funcionamento. 
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46. Considere a árvore balanceada AVL abaixo:  

 
 

 

Caso seja inserido o elemento 20 e as operações de balanceamento sejam realizadas, caso necessário. 

Realizando o percurso na árvore em in-ordem, qual é a sequência de visita dos nós? 

A) 7, 15, 20, 22, 30, 45 

B) 7, 20, 15, 22, 30, 45 

C) 7, 22, 15, 45, 30, 20 

D) 22, 15, 7, 30, 20, 45 

E) 22, 20, 15, 7, 45, 30 

 

 

47. Com relação ao padrão de projeto Command, é correto afirmar que: 

A) O padrão Command é um padrão de projeto classificado como de propósito estrutural e com escopo 

de classe, possibilitando a execução independente das solicitações realizadas. 

B) Como a solicitação é encapsulada em um objeto, não é possível implementar o cancelamento das 

operações, visto que não é possível identificar o que foi feito antes da chamada. 

C) O padrão Command permite que os comportamentos de um objeto sejam definidos em tempo de 

execução, permitindo uma maior flexibilidade no desenvolvimento de sistemas dinâmicos. 

D) Um dos usos frequentes do padrão Command é quando existe a necessidade de se manter somente uma 

instância de determinada classe no sistema, controlando as operações que serão realizadas com ela. 

E) O objetivo da utilização do padrão Command é fazer o encapsulamento de uma solicitação em um objeto, 

possibilitando que um comportamento seja chamado sem saber nada sobre qual operação deverá ser 

executada. 

 

48. A sequência de nós visitados em um percuso pré-ordem na árvore binária abaixo é: 

 

 
 

 

A) 50, 65, 10, 30, 71, 55, 80 

B) 50, 71, 80, 55, 65, 30, 10 

C) 55, 71, 80, 10, 65, 30, 50 

D) 80, 55, 71, 30, 10, 65, 50 

E) 80, 71, 55, 50, 30, 65, 10 
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49. Com relação ao HTML 5, é correto afirmar que: 

A) Apesar de ter sido lançado recentemente, o HTML 5 fornece suporte somente para a versão 2 do CSS.  

B) Para os recursos multimídia (áudio e vídeo), as páginas em HTML 5 ainda dependem da instalação de 

plugins externos. 

C) Com relação aos formulários, o HTML 5 não inseriu nenhuma novidade, mantendo os mesmos valores 

do campo type do HTML 4. 

D) Quando uma página desenvolvida em HTML 5 é acessada contendo um vídeo, obrigatoriamente esse 

vídeo deve ser pré-carregado através da tag preload. 

E) Permite o desenho de gráficos nas páginas Web através de uma nova tag denominada canvas. Dessa 

forma, não há necessidade de utilizar plugins externos. 

 

50. Sobre a ferramenta Selenium, marque o item correto. 

A) A ferramenta Selenium oferece para as linguagens que a suportam somente uma API para a realização 

de testes de aceitação. 

B) A ferramenta Selenium não permite a execução paralela em diferentes máquinas, somente fornecendo 

suporte para a execução em uma única máquina. 

C) Selenium é uma ferramenta para automatizar rotinas de testes realizadas nos navegadores, de forma a 

simular a interação do usuário com a página Web através do navegador. 

D) Para ser possível a realização dos testes a partir de um programa utilizando a API do Selenium, é 

necessários que os navegadores que serão utilizados estejam com plugin do Selenium instalado. 

E) O componente Selenium IDE é uma ferramenta utilizada para escrever a sequência de ações que serão 

efetuadas. Tal componente é fornecido como uma aplicação independente, podendo ser executada 

diretamente pelo sistema operacional. 

 

 


