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INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
 Use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
 Escreva o seu nome completo e o número do seu documento de identificação no espaço indicado nesta capa.
 A prova terá duração máxima de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo para responder a todas as questões do Caderno de
Provas e preencher as Folhas de Respostas.
 Antes de retirar-se definitivamente da sala, entregue as Folhas de Respostas ao fiscal.
 O Caderno de Provas somente poderá ser levado depois de transcorridas 2 (duas) horas do início da aplicação da prova.
 Este Caderno de Provas contém respectivamente, UMA proposta de Redação em Língua Portuguesa, DUAS questões
discursivas de Conhecimentos Específicos e QUARENTA questões de múltipla escolha assim distribuídas: 01 a 05 - Língua
Portuguesa ; 06 a 10 - Atualidade e Legislação; 11 a 15 - Raciocínio Lógico; 16 a 40 - Conhecimentos Específicos.
 Se o Caderno de Provas contiver alguma imperfeição gráfica que impeça a leitura, comunique isso imediatamente ao
fiscal.
 Na Redação e nas questões discursivas, você será avaliado exclusivamente por aquilo que escrever dentro dos espaços
destinados ao texto definitivo e às respostas nas Folhas de Respostas.
 Escreva de modo legível. Dúvida gerada por grafia ou rasura implicará redução de pontos.
 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma resposta correta.
 Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno de Provas não serão considerados para efeito de avaliação.
 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir esclarecimentos aos fiscais.
 O preenchimento das Folhas de Respostas é de sua inteira responsabilidade.
 A quantidade de questões e respectivas pontuações desta prova estão apresentadas a seguir:
Disciplina
Língua Portuguesa (Objetivas)
Atualidade e Legislação (Objetivas)
Raciocínio Lógico (Objetivas)
Conhecimentos Específicos (Objetivas)
Total de questões / pontos 1ª Fase
Redação em Língua Portuguesa
Conhecimentos Específicos
Total de questões / pontos 2ª Fase

NOME COMPLETO:

Número de questões
05 questões
05 questões
05 questões
25 questões
40 questões

Pontos
10 pontos
10 pontos
10 pontos
70 pontos
100 pontos

01 questão
02 questões (discursivas)
03 questões

40 pontos
60 pontos
100 pontos

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO:
_________________________
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REDAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA
Os textos 1, 2 e 3, selecionados para esta avaliação, demonstram que o Brasil, apesar do
desenvolvimento apresentado nas últimas décadas, ainda tem muito a investir em diversos aspectos
referentes ao bem-estar social.
Com base no seu conhecimento de mundo e nas informações extraídas dos textos desta prova,
elabore uma dissertação argumentativa respondendo à seguinte questão: Os investimentos em
infraestrutura para a Copa do Mundo de 2014 e para as Olimpíadas de 2016 são oportunos para o
desenvolvimento do Brasil?
Ao redigir sua resposta, use caneta esferográfica azul ou preta, escreva com letra legível, crie um
titulo para o seu texto, use as informações presentes na prova, sem, no entanto, copiar trechos desta
avaliação, e não faça desenhos e/ou marcas na Folha de Resposta da questão discursiva.
Lembre-se de que seu texto será avaliado, levando-se em consideração os seguintes critérios:
A)
B)
C)
D)
E)
F)

produção do gênero textual proposto no comando da questão;
uso da variedade linguística adequada ao gênero textual solicitado e à situação de comunicação;
abordagem do tema sob o enfoque proposto no comando da questão;
uso adequado de elementos coesivos responsáveis pelos processos de referenciação, progressão,
coesão e coerência textuais;
presença de marcas características do gênero textual solicitado;
presença de uma proposta de solução para o problema que se paute em uma postura cidadã.

Obterá nota zero na produção textual, o candidato que
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

não responder à questão;
escrever com letra ilegível;
escrever sobre tema diverso do proposto;
abordar o tema sob enfoque diverso do proposto;
identificar-se indevidamente ou fora do local apropriado;
redigir as respostas com lápis grafite ou caneta de cor da tinta diferente da estabelecida; ou
redigir a resposta fora do espaço reservado para tal fim.
Espaço destinado a rascunho
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Fim do espaço destinado a rascunho
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QUESTÕES DISCURSIVAS
ESTAS QUESTÕES DEVERÃO SER RESPONDIDAS NAS FOLHAS DE RESPOSTAS DAS QUESTÕES
DISCURSIVAS, MANTENDO O MEMORIAL DE CÁLCULO, QUANDO FOR O CASO.

Questão Discursiva 1
Analise o diagrama de classe abaixo:

Fonte: FUNCERN, 2013.

Com base no diagrama:
A) Escreva, usando a linguagem Java, as classes demonstradas, de modo que elas possam ser
persistidas no banco de dados, usando o framework Hibernate. Para isso, siga as orientações
abaixo:
Utilize anotações para a realização do mapeamento;
Para efeitos de simplificação, não adicione as cláusulas de importação de classes e nem a
representação dos métodos do tipo get/set e construtores.

B) Escreva uma expressão em HQL que retorne o total de consumo registrado nas contas de um
cliente chamado “João Maria”, as quais foram aferidas pelo funcionário “Geraldo Silva”.
Espaço destinado a rascunho

Analista de Sistema
3

CONCURSO PÚBLICO – CAERN
FUNCERN

Fim do espaço destinado a rascunho
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Questão Discursiva 2
Considere o Diagrama de Entidade e Relacionamentos abaixo:

Fonte: FUNCERN, 2013.

Sabendo que “(PK)” indica os campos que são chaves primárias nas tabelas do modelo, desenvolva
duas instruções em SQL, baseadas na sintaxe a ser executada no PostgreSQL, as quais, após sua
execução, tenham como saída os registros que atendam às seguintes condições:
A) Deverão ser listados o nome e o respectivo preço de venda dos produtos que possuem na coluna
“nomeproduto”, em alguma posição do seu valor, a string “BERMU” e que possuem a data do preço
mais nova.

B) Deverão ser listados o código de barras, o nome e o respectivo preço de venda dos produtos em
que o preço mínimo seja 50% menor que o preço de venda.
Espaço destinado a rascunho

Fim do espaço destinado a rascunho
Analista de Sistema
5

CONCURSO PÚBLICO – CAERN
FUNCERN

QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA
AS RESPOSTAS DESTAS QUESTÕES DEVERÃO SER ASSINALADAS NA FOLHA DE RESPOSTAS
DAS QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA.
LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 1

Novos números para velhos problemas socioambientais
*Édison Carlos
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A RIO+20 já é passado… E infelizmente um passado nada animador, nem para o Brasil quanto
mais para o planeta. Muita conversa, muita reunião, muito compromisso futuro, mas nenhuma urgência
ambiental ou social foi suficiente para alterar o pano de fundo principal da Conferencia, ou seja, os
problemas econômicos dos países desenvolvidos.
Os resultados mostraram que nem mesmo as maiores carências dos países mais pobres, entre elas
a pobreza e a falta de saneamento básico, foram suficientes para sensibilizar os mais ricos, deixando ainda
mais claro que no mundo atual cada um que cuide de seus problemas.
Por aqui, a prova mais concreta de que temos que voltar nossos olhos para nosso universo de pais
sócio e ambientalmente atrasado são os mais novos indicadores sobre o avanço do saneamento básico no
Brasil, publicados pelo Ministério das Cidades. Novos é a maneira de dizer, porque, na verdade, são os
dados de 2010 recém publicados através do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). É
ruim falarmos de dados com mais de 18 meses de defasagem, mas é o que temos e vamos a eles.
Numa rápida interpretação de como anda o país no que há de mais básico em atendimento ao
cidadão, ou seja, no acesso à água tratada, coleta e tratamento dos esgotos, vemos que 2 em cada 10
brasileiros ainda não recebem água potável. Na Região Norte são 4 pessoas em cada 10 e no Nordeste, 3
em 10, ou seja, uma distorção enorme quando comparado ao Sudeste, onde mais de 90% das pessoas
possuem o serviço.
Apesar dos números de acesso à água potável serem alarmantes, o que dizer dos índices
dramáticos do atendimento em coleta dos esgotos. É absurdo e incrível, mas pelos números divulgados
para 2010, no Brasil, 54% da população ainda não é atendida por coleta de esgoto. De 2009 para 2010,
mesmo com uma maior cobertura da imprensa e debates com autoridades, conseguimos progredir apenas
a inexpressiva cifra de 1,7 pontos percentuais.
O que dizer de uma taxa de crescimento tão pequena quando falamos de uma carência básica de
décadas, cuja falta traz contaminação brutal às águas, com doenças e gastos enormes com a saúde publica
dos cidadãos e municípios brasileiros?
(...)
Mesmo nas áreas urbanas, sempre melhor atendidas pelos serviços de infraestrutura, as
estatísticas também são ruins para o saneamento. Nelas, a água tratada chega a 92% das pessoas (72%
na Região Norte) e somente 53% possuem coleta de esgotos (26% na população urbana do Nordeste).
Esta carência do saneamento, associada à grande proximidade das pessoas com os resíduos nas áreas
mais adensadas, tem causado cada vez mais surtos de doenças, principalmente no verão, e tendo as
crianças como as maiores vítimas.
Com estas tristes estatísticas, é possível dizer, sem o risco de ser chamado de alarmista ou
catastrófico, que o Brasil continuará a ser comparado, nos indicadores sociais e IDH – Índice de
Desenvolvimento Humano – muito mais com países africanos e asiáticos do que com os países
desenvolvidos. Ou seja, por muito tempo o Brasil tende a fazer parte do G8 da Economia, mas do G100
Social… Lembrando que o Brasil, mesmo com o progresso na Economia, ocupa a posição de número 84 no
IDH mundial, justamente porque o indicador considera a melhoria na saúde e educação, e não apenas na
renda.
Há crescimento destes serviços? Sem dúvida que há. O Governo Federal tem feito um esforço pela
melhoria do saneamento, principalmente colocando recursos significativos através do PAC, mas empresas
e cidades não têm conseguido usar estes recursos em sua plenitude.
Em 2010 a soma dos investimentos em saneamento se aproximou dos R$ 9 bilhões, o que
significou um avanço de R$ 1,1 bilhão comparado com os R$ 7,8 bilhões de 2009; sem dúvida um avanço.
Apesar disso, o valor investido está muito longe da real necessidade do país, que deveria estar aplicando
entre R$ 15 a R$ 17 bilhões por ano, valores necessários para cumprir a meta do Plano Nacional de
Analista de Sistema
6

CONCURSO PÚBLICO – CAERN
FUNCERN

50

55

Saneamento Básico do Ministério das Cidades que é o de levar água e tratar adequadamente os esgotos
em todo o país ate 2030.
A frieza dos números mostra ainda um cenário injusto nacionalmente, uma vez que aumenta a cada
dia a distância entre o atendimento ao cidadão nas diversas regiões, com destaque para o avanço forte do
Sudeste onde mais de 70% das pessoas já possuem coleta de esgotos. Mesmo esta região, mais poderosa
e organizada, não escapa dos péssimos números em tratamento do esgoto coletado (41% somente).
(...)
Neste quadro de poucas alegrias e muita tristeza, vale lembrar que estamos num ano de eleição
para Prefeitos, justamente as autoridades responsáveis pela solução dos problemas. Cabe-nos, então,
torcer para que o brasileiro considere o compromisso com o saneamento básico na hora de escolher seus
candidatos. Que abra um espaço entre suas prioridades tradicionais (saúde, educação, segurança, drogas,
desemprego, etc.) para cobrar o básico do básico. Somente assim conseguiremos que este tema seja
realmente importante e não acabe ficando para ser resolvido por nossos netos.

Édison Carlos é Presidente Executivo do Instituto Trata Brasil
Disponível em http://www.portal2014.org.br/blog/trata-brasil/ Acesso em 10 de março de 2013. (Texto adaptado
para esta avaliação)
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TEXTO 2

Royalties: Recursos "extras" não garantem desenvolvimento
Isaac Lira – Repórter
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A divisão dos royalties do petróleo atraiu a atenção do país na última semana. Estados, municípios
e a União discutiram, por vezes de forma calorosa, o destino da arrecadação com a atividade extrativa de
petróleo. Cada parte procurava fundamentar de maneira incisiva o porquê de merecer uma fatia mais
suculenta do disputado bolo dos royalties. Um ponto contudo passou em vários momentos ao largo do
debate nacional: como são utilizados hoje os recursos dos royalties e qual o peso dessa arrecadação nos
municípios e estados? No Rio Grande do Norte, os números e alguns especialistas mostram que esse
dinheiro nem sempre é bem gasto. Há quem fale em uma "maldição dos royalties". O fato é que o Estado
não viu grandes modificações na realidade dos municípios potiguares "abençoadas" com a existência de
petróleo em seus territórios. Nos últimos 10 anos, segundo dados do IBGE, índices de desenvolvimento
social importantes não obtiveram avanços significativos.
Muito dinheiro, poucos avanços

15

Um levantamento realizado a partir de dados da Agência Nacional do Petróleo mostra que 15 dos
principais municípios potiguares com produção de petróleo arrecadaram desde 1995 até 2012 R$ 1,3 bilhão
com royalties de petróleo. Mesmo com o valor bilionário, a maioria dessas cidades permanecem com
importantes índices sociais, como o nível de saneamento básico, menores que a média estadual. Para o
professor Mário Jesiel, especialista no assunto, os municípios produtores do RN desperdiçam uma
oportunidade de avançar na melhoria da qualidade de vida da população.
Fonte: Tribuna do Norte on line. Disponível em: http://tribunadonorte.com.br/noticia/royalties-recursos-extras-naogarantem-desenvolvimento/245042
Acesso em 10 de março de 2013.
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TEXTO 3

Fonte: http://www.portal2014.org.br/blog/trata-brasil/wp-content/uploads/2012/09/Cidades-sede.jpg
Acesso em 10 de março de 2013.

1. Assinale a opção que melhor corresponde à tipologia e à significação geral do texto 1.
A) O segundo parágrafo do texto é essencialmente descritivo, apresentando verbos de ligação e de
estado e qualificadores da situação do saneamento básico no Brasil.
B) O texto inicia-se com uma passagem argumentativa, em que o autor demonstra sua opinião acerca
da efetividade das discussões que foram desenvolvidas no evento Rio + 20.
C) O penúltimo parágrafo do texto deixa uma mensagem de esperança ao leitor, ao indicar que as
eleições vindouras seriam uma possível solução para o problema do saneamento no país.
D) O autor não manifesta em nenhum momento o seu ponto de vista, opinião pessoal ou argumento
favorável ou desfavorável aos fatos apresentados sobre o saneamento básico no Brasil.
2. Com relação à classe, à representação, à estrutura e à formação das palavras do texto 2, assinale a
opção correta.
A) O vocábulo royalties é um neologismo já adotado pela língua portuguesa no jargão jornalístico.
B) A construção “merecer uma fatia mais suculenta do disputado bolo dos royalties” apresenta uma
figura de linguagem denominada de metonímia.
C) As palavras “calorosa” e “abençoadas” pertencem a classes diferentes e foram construídas pelo
mesmo processo de formação vocabular, a derivação sufixal.
D) A construção “índices de desenvolvimento social importantes” segue as normas gramaticais, mas a
construção “a maioria dessas cidades permanecem” apresenta problema de concordância.
Analista de Sistema
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3. Os dados apresentados no Texto 3 levam às seguintes conclusões:
Há uma diferença de aproximadamente 4% entre a primeira e a última cidade apresentada
no infográfico sobre o saneamento no Brasil, indicando os locais que ainda necessitam de
maior acesso ao saneamento básico.
O país precisa investir prioritariamente nas regiões Norte e Nordeste, pois as regiões CentroIIOeste e Sudeste apresentam índices excelentes de saneamento básico.
As regiões Sul e Sudeste apresentam os melhores índices de saneamento básico do país,
IIIenquanto Nordeste e Centro-Oeste ainda carecem de muitos investimentos.
As cidades apresentadas no infográfico servirão de vitrine do país na Copa de 2014, e seus
IV- índices de saneamento básico indicam a necessidade de maior investimento do país nessa
área.
I-

Estão corretas as afirmações
A) I, II e III
B) I, II e IV
C) I, III e IV
D) II, III e IV
4. Assinale a opção que apresenta o referente, na estrutura do texto 1, dos termos em destaque nos
fragmentos a seguir.

"eles" (L 12), “cuja falta traz contaminação brutal às águas” (L24), “suas prioridades
tradicionais” (L57) e “este tema”(L58)
A) “dados”, “carência básica”, “ brasileiro”, “saneamento básico”, respectivamente.
B) “SNIS”, “taxa de crescimento”, “(saúde, educação, segurança, drogas, desemprego,etc.)”, “
candidatos”, respectivamente.
C) “18 meses”, “taxa de crescimento”, “o básico do básico”, “(saúde, educação, segurança, drogas,
desemprego,etc.)”, respectivamente.
D) “dados”, “carência básica”, “(saúde, educação, segurança, drogas, desemprego,etc.)”, “saneamento
básico”, respectivamente.
5. Leia os fragmentos textuais abaixo e responda ao que se pede.
Lembrando que (1) o Brasil, mesmo com o progresso na Economia, ocupa a posição de número 84
no IDH mundial, justamente porque (2) o indicador considera a melhoria na saúde e educação, e não
apenas na renda. (Texto 1)
Um ponto contudo (3) passou em vários momentos ao largo do debate nacional (Texto 2)
A partir da leitura dos fragmentos retirados dos textos 1 e 2, respectivamente, indique a opção que
melhor responde qual é a função gramatical que exercem os termos em destaque.
A) (1) Pronome relativo, (2) conjunção explicativa, (3) conjunção adversativa.
B) (1) Conjunção causal, (2) conjunção adversativa, (3) pronome relativo.
C) (1) Conjunção adversativa, (2) conjunção causal, (3) pronome relativo.
D) (1) Pronome relativo, (2) pronome relativo, (3) conjunção causal.
ATUALIDADE E LEGISLAÇÃO
6. A crise econômica pela qual passam os países da zona do euro atualmente tem afetado não somente
os que participam do bloco mas também os da Europa que utilizam outra moeda e, até mesmo, países
de outros continentes. Porém, esse grande problema na economia tem raízes fora do continente
Europeu. Em sendo assim, é correto afirmar que um dos eventos que contribuiu para o
desencadeamento da crise europeia foi
A) as implicações geradas pelos conflitos na região do Oriente Médio, que dificultaram a transferência
de insumos energéticos para Europa, ocasionando a desaceleração da produção.
B) os altíssimos índices de crescimento da economia da China, atraindo para esse país a maior parte
dos investidores, provocando uma fuga de investimentos do mercado europeu de capitais.
C) o colapso do mercado imobiliário norte-americano em 2008 relacionado aos empréstimos realizados
por grandes instituições financeiras americanas e a falência destas instituições.
D) a perda de mercados consumidores na América Latina, em função do crescimento dos países
desse continente, impulsionados pelo grande crescimento das atividades comerciais do Mercosul.
Analista de Sistema
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7. De acordo com a Lei Estadual 8.485, de 20 de fevereiro de 2004 no seu Art. 2º, são objetivos da Política
Estadual de Saneamento Básico:
Realizar investimentos nos serviços concedidos, através de recursos orçamentários, ou de
outras origens, sendo convertidos, em participação acionária da CAERN, os valores
correspondentes.
Investir em abastecimento de água e esgotamento sanitário, no mínimo, o equivalente ao
II- percentual de 10% (dez por cento) do faturamento bruto pertinente à prestação de serviços
no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte.
Ampliar o sistema de esgotamento sanitário, de modo que se equipare ao abastecimento de
III- água, este com atendimento nunca inferior a 90 % (noventa por cento) da população do
Estado.
Preservar os recursos hídricos, o meio ambiente e promover a educação sanitária e
IVambiental da população.
I-

Dos objetivos citados, estão corretos os dos itens
A) I e II.
B) I, II e III.
C) II, III e IV.
D) III e IV.
8. Conforme a Lei do Município do Natal 5.250, de 10 de janeiro de 2001, a remuneração referente à
prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário desenvolvida no
município de Natal pela concessionária Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte
(CAERN), deverá ser efetuada
A) pelos usuários através do pagamento das tarifas.
B) pela Prefeitura Municipal de Natal e pelos usuários.
C) pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte e pelos usuários.
D) pela Prefeitura Municipal de Natal, pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte e pelos
usuários.
9. A Usina Hidrelétrica de Belo Monte é uma central hidrelétrica que está sendo construída no Rio Xingu,
no estado brasileiro do Pará, nas proximidades da cidade de Altamira. O leilão para construção e
operação da usina foi realizado em abril de 2010 e vencido pelo Consórcio Norte Energia. O contrato de
concessão foi assinado em 26 de agosto do mesmo ano e o de obras civis em 18 de fevereiro de 2011.
A usina está prevista para entrar em funcionamento em 2015. Desde sua concepção, o projeto vem
enfrentando dificuldades, a principal delas é a
A) dificuldade de o governo brasileiro conseguir empréstimos em organismos de financiamento
internacionais em função do alto custo da obra.
B) oposição de ambientalistas brasileiros e internacionais e de algumas comunidades indígenas locais,
levando a sucessivas reduções do escopo do projeto.
C) constante mobilização de governos da região Sudeste contra a construção na região Norte, em
detrimento das necessidades energéticas da região Sudeste.
D) pouca relevância que a usina terá, considerando as especificidades da matriz energética brasileira,
o que não tem atraído os investimentos necessários.
10. Considera-se como Saneamento Básico, para efeitos da Lei 11.445 de 05 de janeiro de 2007 em seu
Art. 3o, o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais relacionados com o
tratamento de enfermos (atendimento médico, diagnóstico, exames clínicos, vacinação e/ou
medicação de pacientes infectados com doenças de veiculação hídrica);
manejo das águas pluviais urbanas: drenagem urbana de águas pluviais, transporte,
II- detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição
final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas;
abastecimento de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos
IIIinstrumentos de medição;
esgotamento sanitário: coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos
IVesgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente.
I-

Dos itens citados, estão corretos, apenas,
A) I e IV.
B) I, II e III.
C) II, e III.
D) II, III e IV.
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RACIOCÍNIO LÓGICO
11. Observe a sequência numérica 5, 3, 5, 6, 5, 9, 5, 12, ...
É correto afirmar que, na sequência, o número 27 ocupa a posição
A) 18ª.
B) 22ª.
C) 25ª.
D) 27ª.
12. Esta prova é composta por 40 questões. Cada questão possui quatro opções de resposta. Suponha que
um candidato tenha ficado muito nervoso após receber a prova. Sentindo-se despreparado, decidiu
“chutar” todas as questões. O total de maneiras distintas que ele poderá preencher o gabarito é:
A) 40.
B) 440.
C) 404.
D) 440.
13. Conhecido também como relógio, o hidrômetro é o equipamento que faz a apuração do consumo de
água. Nele, há um contador que registra a quantidade do líquido que passou pelo medidor. A conta é
feita a partir do último número registrado em comparação aos valores do novo registro. A diferença
entre os dois números aponta o volume de água consumido na residência.

Fonte: Adaptado de http://clicaq.blogspot.com.br/2012/11/caern-instala-5-mil-novos-hidrometros.html.
Acesso em 10/03/2013.

Analisando o hidrômetro acima, é correto afirmar que o consumo de água, em litros, é de
aproximadamente:
A) 353455 litros.
B) 353455,20 litros.
C) 3534558,35 litros.
D) 3534558,00 litros.
14. Os funcionários de uma empresa foram convocados a responder duas perguntas. As únicas respostas
possíveis eram CERTO ou ERRADO para cada pergunta. Sabendo-se que 128 funcionários
responderam pelo menos um CERTO, 75 funcionários responderam CERTO para as duas
perguntas,137 responderam pelo menos um ERRADO e 99 funcionários responderam ERRADO para a
segunda pergunta, é correto afirmar que:
A) 212 funcionários foram consultados.
B) 64 funcionários responderam CERTO para a primeira pergunta.
C) 54 funcionários responderam ERRADO para a segunda pergunta.
D) 84 funcionários responderam ERRADO para a primeira pergunta.
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15. Um frasco contém uma mistura de gasolina e de álcool, num total de 2 litros, dos quais 25% são de
gasolina. A opção que indica corretamente a quantidade de álcool que deve ser adicionada a essa
mistura, para que ele contenha 2% de gasolina é
A) 12L.
B) 23L.
C) 24L.
D) 25L.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16. O protocolo HTTP é o protocolo de transferência utilizado pela Word Wide Web, no acesso às páginas
web. As mensagens HTTP fazem uso de comandos específicos para realizar a comunicação, por
exemplo, entre browsers e páginas hospedadas em servidores HTTP. O comando HTTP necessário
para enviar um recurso para um servidor é o
A) PUT
B) POST
C) TRACE
D) CONNECT
17. A organização temporal das mensagens e a representação estrutural de um determinado projeto são,
respectivamente, os objetivos principais dos diagramas UML de
A) atividade e classe.
B) atividade e objetos.
C) sequência e classe.
D) sequência e objetos.
18. Analise o diagrama de Caso de Uso abaixo:

Fonte: FUNCERN, 2013.

Considerando as informações contidas no diagrama, é correto afirmar que
A) Aluno e Usuário possuem informações em comum.
B) para consultar o histórico, o aluno deve estar logado no sistema.
C) ao cadastrar um indivíduo, realiza-se opcionalmente uma consulta a ele.
D) ao registrar um atendimento, um dos usuários é obrigado a notificar um responsável.
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19. Considere o Diagrama de Entidade e Relacionamentos abaixo. Ele representa o relacionamento entre 3
entidades.

Fonte: FUNCERN, 2013.

Assinale a opção que descreve o significado correto das cardinalidades presentes nos relacionamentos
entre as entidades mostradas no Diagrama:
A) O Relacionamento 1 indica que um ou vários registros da Entidade-A podem estar relacionados a
um ou a vários registros da Entidade-B e um ou vários registros da Entidade-B estão relacionados a
um ou vários registros da Entidade-A.
B) O Relacionamento 1 indica que um registro da Entidade-A pode estar relacionado a vários registros da
Entidade-B, e um registro da Entidade-B está relacionado a um ou vários registros da Entidade-A.
C) O Relacionamento 2 indica que nenhum registro da Entidade-A pode ser relacionado com registros da
Entidade-C e vários registros da Entidade-C estão relacionados a um único registro da Entidade-A.
D) O Relacionamento 2 indica que um registro da Entidade-A pode estar relacionado a vários registros da
Entidade-C e vários registros da Entidade-C estão relacionados a um único registro da Entidade-A.
20. Permitir que várias instâncias de um sistema operacional sejam executadas simultaneamente é
característica de
A) uma máquina virtual.
B) um sistema embarcado.
C) um sistema de tempo real.
D) uma instância concorrente.
21. Redes de computadores locais, que não apresentam sequência de enlaces, nas quais os serviços são
oferecidos por qualquer dispositivo da rede de maneira igual, não existindo a figura do servidor,
possuem grande escalabilidade e disponibilidade. Esse tipo de configuração de redes de computadores
apresenta baixo desempenho e administração descentralizada, o que torna a gerência da rede mais
difícil.
A definição acima caracteriza redes de computadores que utilizam o modelo
A) token-ring.
B) peer-to-peer.
C) terminal remoto.
D) comutada por mensagem.
22. Em relação às definições sobre tipos de estrutura de dados:
O primeiro elemento inserido na estrutura é o último elemento a ser removido da estrutura
obrigatoriamente.
O primeiro elemento inserido na estrutura é o primeiro elemento a ser excluído da estrutura
IIobrigatoriamente.
O elemento do último nível, ao ser excluído, não causará alterações nos elementos dos
IIIníveis anteriores da estrutura.
I-

As definições I, II e III referem-se, respectivamente, aos seguintes tipos de estrutura de dados:
A) lista, fila e árvore.
B) fila, pilha e árvore.
C) pilha, fila e árvore.
D) pilha, lista e árvore.
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23. É considerado um sistema de informação, aquele que
A) manipula dados e gera informações, usando ou não recursos de tecnologia da informação.
B) gera informações que são criteriosamente analisadas pelo departamento de tecnologia da
informação.
C) realiza a tomada de decisões sempre que os gestores de uma organização desconheçam sua área
de atuação.
D) apoia os gestores de uma organização, utilizando exclusivamente dados armazenados
eletronicamente em bancos de dados.
24. Considere que o conteúdo do arquivo “caern.txt” é representado pelo texto abaixo:
A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) foi criada em 2 de setembro de
1969 pelo então governador Monsenhor Walfredo Gurgel. A empresa incorpora e põe em prática
sua missão de atender toda a população do Rio Grande do Norte com água potável, coleta e
tratamento de esgotos.
Fonte: www.caern.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/caern/instituicao/gerados/Caern.asp
Acesso em: 1º de abril de 2013.

O comando tail -n 2 | wc -w apresenta como resultado o número
A) 19.
B) 20.
C) 21.
D) 22.
25. Considerando, ainda, o texto em destaque na questão 24, para substituir a palavra “Norte” por “Sul”,
exibindo o resultado em stdout, utilizamos o comando
A) sed -f ‘s/Norte/Sul/f’ caern.txt
B) sed -e ‘s/Norte/Sul/f’ caern.txt
C) sed -f ‘s/Norte/Sul/g’ caern.txt
D) sed -e ‘s/Norte/Sul/g’ caern.txt
26. O tratamento de exceções na linguagem Java é caracterizado pelo encapsulamento das informações de
um erro em um objeto que representa uma classe específica de erro. Dentro das hierarquias de
exceções do Java, aquela que trata de maneira específica exceções que descrevem exceções internas
e de esgotamento de recursos é representada pela classe
A) Error.
B) Throwable.
C) Exception.
D) RuntimeException.
27. O Strus é um framework para o desenvolvimento de aplicações WEB baseadas em Java, que usa o
padrão MVC(Model-View-Controller). Em relação aos componentes do framework, analise as
afirmações a seguir:
IIIIIIIV-

O componente ActionServlet recebe as requisições HTTP.
O banco de dados de configuração de objetos é criado sem intervenção do ActionServlet.
O arquivo struts-config.xml contém as informações apenas dos Servlets usados pela aplicação.
Interceptors são invocados antes e depois da execução de uma Action.

Somente estão corretas as opções
A) I e III.
B) I e IV.
C) II e III.
D) II e IV.
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28. Com relação aos conceitos associados a Java Server Pages e Servlets, analise as informações abaixo:
III-

Java Server Pages são transformadas em Servlets no momento de sua execução.
A tag <%@ page atributo=”valor” %> é classificada como uma Directive Tag.
A classe abstrata javax.servlet.http.HttpServlet possui métodos para tratar qualquer tipo de
IIIrequisição HTTP.
Para tratar uma requisição HTTP, devemos criar uma classe concreta que herda os métodos
IVda classe javax.servlet.http.HttpServlet e implementar o método processRequest.
Estão corretas as opções:
A) II e III.
B) I e IV.
C) I e II.
D) III e IV.
29. Em um ambiente em que várias aplicações podem ser executadas concorrentemente, é
responsabilidade do sistema operacional
A) impedir a comunicação entre processos, aumentando a disponibilidade do processador.
B) determinar qual processador executa um processo e o tempo que esse processo é executado.
C) permitir e controlar o acesso de um processo à memória alocada a outro processo ou alocada ao
sistema operacional.
D) escolher o hardware de armazenamento para maximizar o desempenho e minimizar o tempo de
espera pelas requisições de entrada e saída.
30. O sistema de arquivos NTFS do Windows NT usa um registro de transações para manter a consistência
do arquivo caso haja problema de hardware ou falha no sistema durante a gravação do processo,
garantindo o retorno do disco a um estado consistente durante o próximo acesso. Essa é uma
característica
A) da capacidade de recuperação.
B) da segurança do sistema de arquivos.
C) da tolerância a falhas através da redundância.
D) do suporte às grandes unidades de disco rígido.
31. Ao ser implantado um sistema com arquitetura de banco de dados distribuído, a confiabilidade e a
disponibilidade são duas potenciais vantagens comumente apontadas, as quais, respectivamente,
definem
A) a garantia da segurança dos dados gerenciada pelo Sistema Gerenciador de Banco de Dados, e a
probabilidade de que o sistema esteja sempre disponível durante um intervalo de tempo.
B) a probabilidade de que um sistema esteja em operação, e a probabilidade de que a comunicação
entre os elementos de processamento esteja continuamente disponível.
C) a probabilidade de que um sistema não esteja inoperante, e a probabilidade de que o sistema esteja
continuamente disponível durante um intervalo de tempo.
D) a execução das transações no Sistema gerenciador de Banco de Dados, e a probabilidade de
sempre existir meio de comunicação disponível entre os elementos de processamento.
32. Considere a instrução SQL abaixo:
create table veiculos (placa character varying (8)not null, modelo character varying (20)not null,
ano_fabricacao int not null, ano_modelo int, cor character varying (20), constraint veiculos_pkey primary key
(placa))
Baseado na linguagem PostgreSQL, assinale a opção que retornará uma mensagem de ERRO de
execução ao ser executada:
A) insert into veiculos values ('XXX0000','CAMINHÃO BAÚ', 2012, 2013,'AZUL')
B) insert into veiculos values ('XXX0000','CAMINHÃO BAÚ', 2012, 0,'AZUL')
C) insert into veiculos values ('XXX0000','CAMINHÃO BAÚ', 0, 2013,'AZUL')
D) insert into veiculos values ('XXX0000','CAMINHÃO BAÚ', 2012, 'AZUL')
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33. Um roteador determina a melhor rota entre duas ou mais redes. Em relação a um roteador, é correto
afirmar que
A) não possui capacidade de filtragem, já que funciona utilizando as camadas Física e Rede do
modelo OSI.
B) é possível usar um roteador para conectar segmentos de redes de computadores com topologias
diferentes.
C) converte o protocolo utilizado pelo pacote para um protocolo reconhecido, caso esse protocolo não
esteja habilitado no roteador.
D) acessa a informação do endereço de rede e, desse modo, não é necessário ser muito específico em
relação ao protocolo utilizado.
34. Em relação a projetos de planejamento de sistemas de informação, conhecimentos e informática com o
Cobit (Control Objectives for Information and Related Technology), podemos afirmar que o Cobit
A) permite que o cliente avalie os riscos e os investimentos necessários em tecnologia da informação
nas organizações.
B) garante, para o gestor do projeto, que os serviços de tecnologia da informação estão sendo bem
elaborados e geridos.
C) impossibilita a avaliação da qualidade da gestão de tecnologia da informação por auditores, pois se
trata de um modelo sugerido.
D) sugere o compartilhamento de boas práticas que focam os controles de atividades sem enfatizar
sua execução, a partir do consenso de peritos.
35. Considerando que, em um projeto de software, durante a fase de levantamento e análise de requisitos,
podem ser utilizadas reuniões e entrevistas como meios de levantar e analisar os referidos requisitos,
podemos afirmar que a entrevista
A) tem o objetivo de identificar quais recursos as pessoas que desenvolvem o sistema desejam
implementar, de acordo com os requisitos identificados.
B) visa identificar as pessoas que poderão atuar no desenvolvimento do projeto, fornecendo
informações que esclareçam as tarefas executadas durante seus trabalhos.
C) não pode ser agregada a outra técnica de levantamento e análise de requisitos, para que não
existam contradições nos relatos dos interesses das pessoas envolvidas no projeto.
D) visa coletar informações sobre o sistema a ser desenvolvido e ajuda a esclarecer pontos
contraditórios relatados por pessoas envolvidas no projeto, de acordo com seus interesses.
36. Analise o código Java abaixo:
List<String> r=new LinkedList<String>();
r.add(“A”);
r.add(“B”);
r.add(“C”);
ListIterator<String> x=r.listIterator();
x.next();
x.add(x.next());
x.next();
x.previous();
x.remove();
System.out.println(r);
Após a execução do código, a saída exibida é
A) [A, C, C]
B) [B, A, A]
C) [A, B, B]
D) [B, C, C]
37. Com relação ao ciclo de vida de um bean de sessão, integrante da especificação Enterprise Java Beans
em sua versão 3.0, podemos afirmar que
A) uma exceção do sistema inicia o estado Passive.
B) a chamada newInstance inicia o estado Method-Ready.
C) o tempo de sessão expirado inicia o estado Method-Ready.
D) o retorno de chamada PostActivate inicia o estado Passive.
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38. Analise o código java abaixo:
int x,y,z,i;
x=10;
y=3;
z=4;
i=0;
while (++i<=x--){
y+=--z>2?1:3;
}
System.out.printf("%d %d %d %d", x,y,z,i);
A saída apresentada após a execução do código é
A) 5 15 0 6
B) 5 14 0 7
C) 4 16 -1 6
D) 4 19 -2 7
39. Analise o trecho de código html abaixo e sua respectiva renderização por um browser:
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<div
id="cont"
style="width:500px;height:500px">
<div id="x" style="border:1px solid
black;">
<h1 style="margin-bottom:0;">Conteudo
01</h1></div>
<div id="y" style="border:1px solid
black;height:200px;width:96px;float:left;">
<b>Conteudo 03</b><br>
HTML<br>
CSS<br>
JavaScript</div>
<div id="z" style="border:1px solid
black;height:200px;width:400px;float:left;"
>
Conteudo 04</div>
<div id="d" style="border:1px solid
black;clear:both;text-align:center;">
Conteudo 03</div>
</div>
</body>
</html
Para permitir que a página seja renderizada, conforme consta na figura acima, as tarjas pretas
constantes no código podem ser substituídas, respectivamente, pelos seguintes códigos css:
A) border:1px
solid
black;height:200px;width:100px;float:right;
e
border:1px
solid
black;height:200px;width:400px;float:left;
B) border:1px
solid
black;height:200px;width:96px;float:left;
e
border:1px
solid
black;height:200px;width:400px;float:left;
C) border:1px
solid
black;height:200px;width:96px;float:left;
e
border:1px
solid
black;height:200px;width:400px;float:right;
D) border:1px
solid
black;height:200px;width:100px;float:right;
e
border:1px
solid
black;height:200px;width:400px;float:right;
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40. Observe o diagrama:

Fonte: FUNCERN, 2013.

O diagrama representa um modelo de tabela que serão construídas para armazenar informações
referentes aos alunos que estudam em um determinado curso. Baseado neste modelo e na linguagem
PostgreSQL, assinale a opção que apresenta a forma correta de criação das duas tabelas,
considerando as chaves primárias (PK) e as chaves estrangeiras (FK):
A) create table tblcursos (id_curso int not null, nome_curso character varying (20)not null, constraint
tblcursos_pkey primary key (id_curso));
create table tblalunos (id_aluno int not null, nome_aluno character varying (20)not null, sexo char(1)
not null, id_curso int foreing key tblcursos(id_curso), constraint tblalunos_pkey primary key
(id_aluno));
B) create table tblcursos (id_curso int not null, nome_curso character varying (20)not null, constraint
tblcursos primary key (id_curso));
create table tblalunos (id_aluno int not null, nome_aluno character varying (20)not null, sexo char(1)
not null, id_curso int references tblcursos(id_curso), constraint tblalunos primary key (id_aluno));
C) create table tblcursos (id_curso int not null, nome_curso character varying (20)not null, constraint
tblcursos primary key (id_curso));
create table tblalunos (id_aluno int not null, nome_aluno character varying (20)not null, sexo char(1)
not null, id_curso int foreing key tblcursos(id_curso), constraint tblalunos primary key (id_aluno));
D) create table tblcursos (id_curso int not null, nome_curso character varying (20)not null, constraint
tblcursos_pkey primary key (id_curso));
create table tblalunos (id_aluno int not null, nome_aluno character varying (20)not null, sexo char(1)
not null, id_curso int references tblcursos(id_curso), constraint tblalunos_pkey primary key
(id_aluno));
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