
CADERNO DE PROVA
Nome do candidato

Número da inscrição Assinatura do candidato

Página 1 de 15

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

CONCURSO PÚBLICO
DOCENTE

Edital 78/2018

Área:

INFORMÁTICA

1. Este caderno de prova, com páginas numeradas de 1 
(capa) a 15 (folha de anotação do candidato), é consti-
tuído de 40 (quarenta) questões objetivas, assim distri-
buídas:
01 a 10 – Língua Portuguesa;
11 a 20 – Fundamentos da Educação e Legislação;
21 a 40 – Conhecimentos Específicos.

2. Caso o caderno de prova esteja incompleto ou tenha 
qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal a 
substituição deste.

3. Marque no cartão-resposta somente uma alternativa 
para cada questão, preenchendo completamente o cír-
culo, conforme o exemplo abaixo.

01 A B C D E

03 A B C D E

04 A B C D E

3.1 A correção da prova será feita por processo de lei-
tura óptica do cartão-resposta personalizado. Por is-
so, o candidato deverá atentar para a orientação 
contida nesta capa da prova sobre a forma correta de 
preenchimento do campo relativo a cada questão. Se o 
campo for preenchido em desacordo com essa orien-
tação, o candidato arcará com o ônus de não ter com-
putada a exata pontuação alcançada.

3.2. Não rasure nem amasse o cartão-resposta.

4. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem 
ser utilizados para rascunho.

5. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluído o 
tempo destinado ao preenchimento do cartão-
resposta.

6. Após 2 horas e 30 minutos do início da prova, o candida-
to, depois de entregar seu caderno de prova e seu 
cartão-resposta, poderá retirar-se da sala. O candidato 
que insistir em sair da sala de prova antes desse tempo 
deverá assinar termo de desistência, declarando sua 
desistência do concurso.

7. Será permitida a saída de candidatos levando o cader-
no de prova somente na última meia hora de prova.

8. Na página 15 deste caderno de prova, encontra-se a 
Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser utili-
zada para a transcrição das respostas das questões ob-
jetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato, 
para posterior conferência com o gabarito, somente 
após decorridas 2 horas e 30 minutos do início da prova.

9. Após o término da prova, o candidato deverá, obrigato-
riamente, entregar ao fiscal o cartão-resposta assina-
do e preenchido.
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INFORMÁTICA

 QUESTÃO 21 

Considere as seguintes afirmações relacionadas a banco de dados: 

I -  Um sistema de banco de dados é uma coleção de dados inter-relacionados e um conjunto de programas 
que permitem aos usuários acessar e modificar esses dados.
II -  Para cada abstração criada no nível de visão, os dados são replicados no nível físico.
III -  O nível físico é o nível de abstração mais baixo e descreve como os dados são realmente armazenados.
IV -  O nível de visão é o nível de abstração mais alto e descreve apenas parte do banco de dados.

Está correto o que se afirma em:

(A)  I e II, apenas.
(B)  I, III e IV, apenas.
(C)  II e IV, apenas.
(D)  II, III e IV, apenas.
(E)  I, II, III e IV.

QUESTÃO 22 

A especificação de um esquema de banco de dados é feita por um conjunto de definições expressas por 
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uma linguagem especial chamada linguagem de definição de dados (DDL). A DDL também é usada para 
especificar propriedades adicionais dos dados. Em relação à DDL, são corretas as afirmações a seguir, 
EXCETO:

(A)  O domínio de possíveis valores para ser associado a cada atributo pode ser especificado.
(B)  A integridade referencial pode ser especificada quando se deseja garantir que o valor existente em uma 

relação de um dado conjunto de atributos apareça em determinado conjunto de atributos de outra 
relação.

(C)  A assertiva pode ser especificada quando uma condição deve ser respeitada no banco de dados. A 
restrição de domínio e a restrição de integridade referencial são formas especiais de assertivas.

(D)  A autenticação pode ser especificada quando se necessita diferenciar os tipos de acessos que os 
usuários podem realizar no banco de dados.

(E)  Os parâmetros do sistema operacional podem ser especificados quando se deseja otimizar os recursos 
de memória principal e secundária, bem como a escolha dos algoritmos de escalonamento para 
melhorar o desempenho no acesso ao banco de dados.

 QUESTÃO 23 

Sobre a normalização relacionada a banco de dados, é correto afirmar que:

(A)  O objetivo é gerar um conjunto de esquemas de relação que permita armazenar informações sem 
redundância, bem como recuperar informações facilmente, ao mesmo tempo. A técnica é projetar 
esquemas que estejam em uma forma normal apropriada.

(B)  É um conjunto de regras que visa, principalmente, a organização de um projeto de dados para melhorar 
o desempenho nas consultas SQL através de um esquema de replicação de dados, conhecido por RAID.

(C)  O nível mais elevado é a Segunda Forma Normal (2FN) ou Forma Normal de Boyce-Codd. A 2FN requer 
que não exista nenhuma dependência funcional não trivial de atributos em algo mais do que um 
superconjunto de uma chave candidata.

(D)  A Primeira Forma Normal (1FN) requer que todos os atributos da tabela sejam atômicos, portanto, não 
deve conter grupos repetidos, exceto atributos relacionados a endereços de usuários indicados pelo 
logradouro, número, bairro, cidade e CEP.

(E)  Com o objetivo de aumentar a produção do desenvolvedor, é permitido utilizar a Segunda Forma 
Normal Fatorada (2FNF) com a produção automática de tabelas geradas pelo Sistema de Gerenciamento 
de Banco de Dados (SGDB).

 QUESTÃO 24 

Considere as seguintes sentenças relacionadas a banco de dados:

I -  A chave primária sempre deve ser um atributo numérico.
II -  A chave primária sempre possui atributo multivalorado.
III -   A chave primária sempre é um atributo composto.
IV -  A chave primária pode ser nula se o administrador de banco de dados desejar otimizar o 
armazenamento.

Sobre as sentenças, afirma-se que:

(A)  Todas as sentenças são corretas.
(B)  Todas as sentenças são incorretas.
(C)  Apenas as sentenças I e II são corretas.
(D)  Apenas as sentenças I, II e IV são corretas.
(E)  Apenas a sentença I está correta.

 QUESTÃO 25 

Há muito tempo que se tem proposto métodos de desenvolvimento de software. Os métodos mais 
conhecidos foram baseados em duas abordagens: Estruturada e Orientada a Objetos. Ambas possibilitam 
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desenvolver sistemas em várias áreas de aplicação. Atualmente, os métodos orientados a objetos utilizam 
notação UML (Unified Modeling Language) que, com o apoio da OMG (Object Management Group), tornou-se 
padrão da indústria de desenvolvimento de software. Sobre a UML é correto afirmar que:

(A)  O Diagrama de Fluxo de Dados é um importante instrumento que auxilia o analista de negócios a 
entender a necessidade do usuário. Portanto, é de responsabilidade do usuário fornecer este diagrama 
ao analista de negócios.

(B)  O Diagrama de Caso de Uso sempre deve ser empregado em conjunto com o Diagrama de Entidade 
Relacionamento e Diagrama de Fluxo de Dados.

(C)  Como a UML é uma linguagem visual, resultante de numerosos métodos orientados a objetos que 
existiam no início da década de 1990, seu emprego é restrito a ambientes que utilizam sistemas 
operacionais com interface gráfica de usuário para execução do banco de dados.

(D)  A análise orientada a objetos, apoiada pela UML, inicia-se com alguns modelos comportamentais, sendo 
o Diagrama de Caso de Uso o artefato a ser desenvolvido paralelamente ao projeto de banco de dados, 
apoiado pelo modelo físico, visando garantir a persistência das tabelas.

(E)  O Diagrama de Casos de Uso possibilita a qualquer pessoa com algum conhecimento sobre o problema 
enfocado, a compreensão do comportamento externo do sistema (em termos de funcionalidades 
oferecidas por ele) e tenta apresentar o sistema por intermédio de uma perspectiva dos usuários.

 QUESTÃO 26 

Um web service em Java é um programa cujos métodos públicos são acessados por aplicações remotas. 
Utiliza como base protocolos como SOAP e HTTP. É correto afirmar que:

(A)  Um web service, para ser utilizado, precisa estar ativo esperando requisições. Para isso, é empregado 
um servidor para esta tecnologia. Esse procedimento é semelhante ao utilizado pelos servlets e páginas 
JSP, que necessitam de um servidor específico para fornecer o serviço desejado.

(B)  Um web service, para ser utilizado, precisa ser escrito com o protocolo SOAP encapsulado numa 
conexão IMAP. Esse procedimento é semelhante ao utilizado pelos servlets e páginas JSP que necessitam 
de um servidor específico para fornecer o serviço desejado.

(C)  Um web service, para ser utilizado, precisa ser compilado na linguagem Intel assembly e empregado em 
um servidor para esta tecnologia. Esse procedimento é semelhante ao utilizado pelos servlets e páginas 
JSP que necessitam de um servidor específico para fornecer o serviço desejado.

(D)  Um web service, para ser utilizado, precisa ser carregado por um daemon que aguarda requisições. 
Para isso, é empregado um servidor multiplataforma. Esse procedimento é semelhante ao utilizado 
pelos serviços de proxy que necessitam de autenticação de usuário.

(E)  Um web service, para ser utilizado, precisa ser ativado por um serviço da plataforma Windows ou pelo 
daemon inetd da plataforma Unix, encapsulado numa conexão TELNET. Esse procedimento é 
semelhante ao utilizado pelos serviços de backup que necessitam de autorização de usuário.

 QUESTÃO 27 

Considere o seguinte fragmento de código fonte, escrito em linguagem python:

a = 3

b = a * 2

a, b = b, a

Após a execução de todos os comandos, qual é o resultado apresentado pelo comando abaixo?

print(a)

(A)  3
(B)  6
(C)  36
(D)  63
(E)  a
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 QUESTÃO 28 

Considere o seguinte fragmento de código fonte escrito na linguagem python:

def  foo(a):

        return a + a + a

b = 1

foo(b)

foo(b)

foo(b)

Após a execução de todos esses códigos, qual é o valor a ser mostrado mediante o comando abaixo?

print(b)

(A)  0
(B)  1
(C)  3
(D)  6
(E)  9

 QUESTÃO 29 

Considere o seguinte fragmento de código escrito em PHP:

<?php

function foo($arg)

{

    echo $arg + 1;

}

$var = 1;

echo "foo($var) = " . foo($var);

?>

Após sua execução, qual é o resultado exibido?

(A)  foo(1) = 2
(B)  foo(1) = 1 
(C)  1foo(1) =
(D)  2foo(1) = 
(E)  2foo(1) = 2

 QUESTÃO 30 

Sobre a linguagem Python, é INCORRETO afirmar que:

(A)  Suporta os paradigmas: imperativo, orientado a objetos e funcional.
(B)  Utiliza indentação para delimitar início e fim de blocos.
(C)  A linguagem Python é distribuída sob licença que proíbe sua incorporação em produtos proprietários.
(D)  Python é uma linguagem de tipagem dinâmica e forte.
(E)  Python é um software de código aberto.
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 QUESTÃO 31 

 Analise as afirmativas a seguir:

I -  Um algoritmo possui uma sequência finita de instruções ou operações básicas, não ambíguas, 
executáveis em um tempo finito e que resolve um problema computacional em qualquer uma de suas 
instâncias.
II -  A eficiência de um programa é avaliada em função do espaço de memória utilizado e do tempo que o 
programa consome para ser executado. O espaço de memória ocupado pelo programa é determinado pela 
quantidade de rotinas de seleção e/ou repetição utilizadas em sua estrutura.
III -  Tipos abstratos de dados podem ser considerados como generalizações de tipos primitivos de dados e 
um exemplo são as Listas Lineares. Pela mesma ótica, procedimentos podem ser considerados 
generalizações de operações primitivas como adição, subtração e multiplicação.
IV -  Os algoritmos exponenciais são geralmente simples variações de pesquisa exaustiva, enquanto 
algoritmos polinomiais são geralmente obtidos através de um entendimento mais profundo da estrutura do 
problema.

É correto o que se afirma em:

(A)  II e III, apenas.
(B)  I, II e IV, apenas.
(C)  I, III e IV, apenas.
(D)  I, II e III, apenas.
(E)  II, III e IV, apenas.

 QUESTÃO 32 

 Analise o trecho do algoritmo abaixo representado em português estruturado:

COMECO <  - 1

FINAL <  - 10

ACHA <- falso

enquanto (COMECO <= FINAL) e (ACHA = falso) faca

MEIO <- (COMECO + FINAL) div 2

se (PESQ = NOME[MEIO]) entao

ACHA <  - verdadeiro

senao

se (PESQ < NOME[MEIO]) entao

FINAL <- MEIO - 1

senao

COMECO <- MEIO + 1

fimse

fimse

fimenquanto

É correto afirmar que:

(A)  Trata-se do trecho de um algoritmo de pesquisa binária que só é possível ser empregada se os dados 
estiverem  ordenados no sistema FIFO.

(B)  Trata-se do trecho de um algoritmo de pesquisa sequencial que deve ter ordenado o vetor 
anteriormente para que pudesse ser empregada.

(C)  Trata-se de um algoritmo de ordenação do tipo bubble sort onde é enviado ao fim da fila o maior 
elemento da lista.

(D)  Trata-se de um trecho de algoritmo de pesquisa binária em um vetor que deve estar previamente 
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ordenado em ordem crescente para seu emprego.
(E)  Trata-se de um algoritmo de ordenação sequencial para que posteriormente seja possível pesquisar no 

vetor Nome.

 QUESTÃO 33 

Sabendo que os itens abaixo são os produtos resultantes de atividades práticas de Engenharia de Software:

I -  Software instalado, documentação completa do componente entregue e esquema de suporte e feedback 
consolidado.
II -  Diagramas de análise e de projeto que seguirão o cumprimento do plano estabelecido na fase de 
planejamento.
III -  Diagramas, entrevistas, relatórios e até protótipos podem ser realizados e aproveitados desta tarefa.
IV -  Software funcionando e com testes de componente efetuados.
V -  Um plano justo às necessidades do projeto e o mais próximo da realidade possível.

A ordem correta destes produtos para relacioná-los com as atividades do arcabouço genérico do processo 
de Engenharia Software: Comunicação, Planejamento, Modelagem, Construção e Implantação 
respectivamente é:

(A)  II, III, V, IV e I.
(B)  V, II, III, I e IV.
(C)  III, II, V, I, e IV.
(D)  V, III, II, I e IV.
(E)  III, V, II, IV e I.

 QUESTÃO 34 

Segundo Pressman (2009), o processo de software “é o arcabouço para as tarefas que são necessárias para 
construir softwares de alta qualidade”. Desta forma constatamos que o processo de produção não se 
resume apenas à sua viabilização mas também na garantia de que o resultado de todo o esforço contido em 
sua estrutura é um produto de qualidade. Das afirmações abaixo:

I -  O processo é o alicerce da engenharia de software. É o processo que une as etapas de produção, 
controla, define métodos, gerencia e assegura a qualidade do produto.
II -  Comunicação, Planejamento, Modelagem, Construção e Implantação é o arcabouço que se aplica 
basicamente a processos ágeis de produção de software.
III -  O CMMI é um metamodelo de processo que retrata a maturidade do resultado de software de cada 
projeto, culminando em um produto maduro e de alta qualidade na sua conclusão.
IV -  Combinando padrões de projetos, as equipes podem montar um processo de produção de software 
que melhor atenda as necessidades do projeto.
V -  Gestão de reusabilidade, gestão de risco e medição são algumas atividades genéricas que podem ser 
incluídas no arcabouço do processo de produção de software, a cargo da equipe e da avaliação do projeto 
em questão.

É correto o que se afirma em:

(A)   I, II e IV, apenas.
(B)  II, III e V, apenas.
(C)  I, IV e V, apenas.
(D)  II e IV, apenas.
(E)  I, III e IV, apenas.
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 QUESTÃO 35 

O processo é um dos pilares do espectro da Gestão de Produção de Software (4 p´s) além de pessoal, 
produto e projeto. O processo é um dos componentes que, aparentemente, menos interfere no resultado já 
que trata de organizar a forma como será conduzida a produção, mas tal impressão é superficial, já que a 
escolha acertada do modelo de processo tem um papel fundamental na qualidade final de um software. 
Sendo assim, pelo viés da Gestão de Produção, analise as afirmativas a seguir:

I -  Independente do modelo de processo adotado, há a necessidade da decomposição do processo que 
responderá: “Como será desenvolvida a atividade do arcabouço”. 
II -  Em um dado momento do projeto, haverá a fusão entre processo e produto. Neste momento o 
processo deixa de ser abstrato e passa a ser correspondente a uma função específica do software. 
III -  A importância da data de início e fim de projeto é marcada por se tratar de uma das medidas de 
sucesso da gestão da produção já que um projeto entregue com atraso ou antecipadamente evidencia a 
dificuldade do gestor em dimensionar ou controlar recursos do projeto.
IV -  Validação de esforço, um dos princípios da cronogramação de projetos de software, trata da qualidade 
de produção individual de cada um dos membros da equipe. Por exemplo, no caso de um programador 
específico, qual taxa de sucesso que ele possui em uma unidade de trabalho.

É correto o que se afirma em:

(A)  I e III, apenas.
(B)  I e IV, apenas.
(C)  II e IV, apenas.
(D)  II e III, apenas.
(E)  III e IV, apenas.

 QUESTÃO 36 

Qual afirmação abaixo sobre Sistemas de Arquivos de um Banco de Dados está correta:

(A)  As entradas de um sistema de arquivo não são ordenadas, já que a ordem de recuperação é arbitrária.
(B)  Para buscar registros com base em valores de seus campos de forma rápida, é usualmente necessário 

que exista algum tipo de caminho de acesso (estrutura auxiliar).
(C)  Os valores de campo de um arquivo são atômicos e mono-valorados.
(D)  As consultas aos sistemas de arquivos permitem o acesso por quaisquer critérios envolvendo os 

campos de uma ou mais linhas sem nenhum caminho de acesso.
(E)  A ordem de acesso, em um sistema de arquivo, obedece exclusivamente ao sistema LIFO.

 QUESTÃO 37 

Em relação ao MER, podemos afirmar que:

I -  Baseia-se em uma percepção do mundo real, retratando uma coleção de conceitos ou objetos com 
características e relacionamentos entre si.
II -  Retrata  um conjunto de entidades que possuem características denominadas, métodos as quais 
interferem no seu modo de comportamento, frente a alterações e interações com outras entidades do 
banco.
III -  Pode ser expresso graficamente através do diagrama E-R, tendo como componentes retângulos, 
elipses, losangos e linhas.

É correto o que se afirma em:

(A)  I e II, apenas.
(B)  I, apenas.
(C)  II, apenas.
(D)  I e III, apenas.
(E)  II e III, apenas.
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QUESTÃO 38 

Em relação à arquitetura de um banco de dados, está INCORRETA a seguinte afirmação:

(A)  Um banco de dados com arquitetura de duas camadas possui sua aplicação particionada em duas, em que 
uma delas reside na máquina cliente e a outra na máquina servidor.

(B)  Num banco de dados com arquitetura três camadas, os acessos diretos ao banco são executados 
exclusivamente através da máquina cliente, pois seu módulo é preparado para desempenhar tal atividade, 
utilizando as interfaces do SGBD e seus módulos de restrição de acesso.

(C)  As aplicações de três camadas são mais adequadas a grandes aplicações e as executadas na World Wide Web.
(D)   Um banco de dados com arquitetura de três camadas permite seus acessos através de uma camada 

intermediária entre o cliente e servidor, normalmente atribuída ao servidor de aplicação.
(E)  Em uma arquitetura cliente/servidor, os programas de interface com o usuário e os de aplicação podem ser 

executados no lado do cliente e nessa arquitetura, o servidor geralmente é chamado servidor de consulta ou 
servidor de transação.

QUESTÃO 39 

Em seu site institucional, a Gartner Group afirma que “a inteligência artificial (IA) gera valor com base nos 
resultados de negócios em torno da experiência do cliente, redução de custos e geração de receita. Os CIOs 
de sucesso entendem que os aplicativos de IA são mais do que projetos técnicos e táticos - e que a aplicação 
da IA   como uma capacidade tecnológica pode possibilitar novas oportunidades e ajudar a atingir as metas 
de negócios”. Tais aplicações, incluindo os Sistemas de Apoio à Decisão (SAD) utilizam de diversas 
tecnologias de IA para entregar resultados a gestores. Das sentenças a seguir, qual não corresponde 
corretamente a um tipo de sistema especialista:

(A)  Os sistemas especialistas procuram através de suas bases de conhecimento formular conclusões 
denominadas mecanismos de inferência que “dispara” as regras relacionadas aos fatos que o usuário reuniu e 
inseriu.

(B)  Baseado em regras imprecisas, os sistemas especialistas baseados em lógica fuzzy utilizam valores 
aproximados e subjetivos para criar escalas de valores. Utilizada para apresentar soluções para problemas 
difíceis de representar na lógica tradicional SE_ENTÃO.

(C)  Os sistemas especialistas baseados em Redes Neurais são utilizados para resolver problemas específicos e 
bem delineados. Eles são programados para funcionar mudando e reorganizando suas partes componentes, 
por meio de processos, como reprodução, mutação e seleção natural de seus neurônios.

(D)  Os sistemas especialistas baseados em Agentes Inteligentes são programas que trabalham sem a intervenção 
humana direta, em grandes quantidades de informação, executando tarefas específicas, repetitivas e 
previsíveis para um único usuário, processo de negócio ou software de aplicativo.

(E)  Sistemas com Raciocínio Baseado em Casos é um tipo de sistema especialista que utiliza das experiências 
passadas feitas por especialistas humanos e que foram armazenadas em um banco de dados, para solucionar 
novos casos com características semelhantes. Soluções de sucesso são anexadas ao novo caso e armazenadas 
para se tornar, também, fonte de consulta futura.

QUESTÃO 40 

Um Data Warehouse é um conjunto de dados:

I -  Baseado em assuntos ou negócios da empresa.
II -  Integrado já que o processo de introdução dos dados no data warehouse é conduzido de forma que as 
muitas inconsistências das aplicações diversas que o compõem sejam desfeitas.
III -  Não-Volátil já que seus dados são atualizados, apenas, ao final da manutenção ou atualização diária do 
banco de dados transacional.
IV -  Variável em relação ao tempo pois sua estrutura de chave sempre contém um elemento de tempo e 
além disso, seu horizonte de tempo regular é de 5 a 10 anos.

É correto o que se afirma em:

(A)  I, II e III, apenas.
(B)  I, III e IV, apenas.
(C)  I, II e IV, apenas.
(D)  II, III e IV, apenas.
(E)  II e IV, apenas.
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