
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Cargo: TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / 
DESENVOLVIMENTO DE FRONTEND 

 

 

Data: 08/06/2014. 

Duração das 14:00 às 17:00 horas 

  

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

 
01. Antes de iniciar a resolução das questões, verifique se o Caderno de Provas confere com o Cargo 

da inscrição e se está completo. Qualquer reclamação deverá ser feita nos primeiros 15 (quinze) 
minutos após o início da prova. 

02. Anote, na capa do Caderno de Provas, o seu número de inscrição e o número da sala.  

03. Confira os dados do cabeçalho da Folha-Resposta. Havendo necessidade de correção de algum 
dado (CPF, NOME ou RG), chame o fiscal para anotar a correção. Para marcar a resposta de uma 
questão, preencha, totalmente, com caneta azul ou preta, apenas a quadrícula correspondente a 
sua opção. Não use corretivo nem rasure a Folha-Resposta. 

04. Durante a realização das provas, será feita a identificação dos candidatos através da verificação do 
original do documento de identidade e da coleta da assinatura na Ata de Aplicação e na Folha-
Resposta, no campo destinado à assinatura. 

05. A duração da prova é de 3 (três) horas e o tempo mínimo de permanência em sala é de 1 (uma) hora. 

06. É aconselhável reservar 30 (trinta) minutos para o preenchimento da Folha-Resposta.  

07. O candidato, ao terminar a prova, só poderá sair da sala após entregar o Caderno de Prova e a 
Folha-Resposta. 

08.  Os dois últimos candidatos só poderão deixar a sala simultaneamente e deverão assinar a Ata de 
Aplicação.  

09. A desobediência a qualquer dessas determinações e o desrespeito ao pessoal da supervisão, 
coordenação e fiscalização são faltas que eliminam o candidato do concurso. 

10. Será eliminado do Concurso o candidato cujo celular estiver ligado durante a realização das provas. 

11. Acompanhe o Calendário de Atividades do Concurso, através do endereço eletrônico  
http://www.ccv.ufc.br. 

   

 

 

                                                                                                                                                       

Inscrição Sala 

Concurso Público para Provimento de Cargo Técnico-Administrativo em Educação 

Edital nº 025/2014 
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Prova de Língua Portuguesa   

 20 questões 

 

 

TEXTO 01 
 

01 

02 

03 

04 
05 

06 

07 
08 

09 

10 
11 

12 

13 

14 
15 

16 

17 
18 

19 

20 
21 

22 

Ter uma equipe motivada e capaz de entregar ótimos resultados financeiros é o objetivo de 

qualquer empresa. O caminho para chegar lá, no entanto, é muito tortuoso. O ponto chave para ser 

bem-sucedido nesta empreitada é saber cultivar uma consistente cultura corporativa, segundo 

Charles-Henri Besseyre des Horts, professor de recursos humanos e comportamento organizacional 
da escola de negócios francesa HEC Paris. Por consistente, entenda-se, para começo de 

conversa, fazer o que se fala. 

Discursos vazios têm hoje vida curta. "O mundo digital teve um grande impacto para as 
empresas. Surgiu não só uma nova relação com o consumidor, mas também novos desafios para os 

recursos humanos", afirma Horts, que veio ao Brasil participar da Expogestão. "Ficou muito mais 

fácil perceber quando uma companhia não honra em seu cotidiano aquilo que promete". 
As empresas, no entanto, ainda não se adaptaram inteiramente a essa realidade. De acordo 

com Horts, muitas companhias anunciam políticas de RH somente como uma ferramenta de 

marketing para atrair e reter talentos, mas essa estratégia está com os dias contados. "Na Era Digital, 

será mais e mais difícil ficar apenas no marketing. As empresas serão descobertas. O impacto das 
redes sociais é imenso. As pessoas reclamam nelas. Todo mundo sabe tudo sobre tudo. O 

descasamento entre o que as empresas fazem e falam vai diminuir". 

Para de fato estabelecer uma cultura corporativa consistente, Horts defende que a mudança 
comece do topo. "Liderar pelo exemplo é uma ferramenta bastante poderosa". Alinhar os processos 

às diretrizes definidas pelas organizações é também essencial. Se uma empresa define que será mais 

voltada para o trabalho em equipe, por exemplo, ela deve ter práticas que reforcem isso. "Na França, 
temos muitas empresas que afirmam valorizar o trabalho em equipe, mas são muito verticalizadas e 

compensam seus funcionários por seu trabalho individual. Falta consistência". 

CAMPOS, Elisa. Diferença entre o que as empresas falam e fazem vai diminuir.  Revista Época Negócios. 

Disponível em <http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Dilemas/noticia/2014/05/diferenca-entre-o-que-
empresas-falam-e-fazem-vai-diminuir.html>. Acesso em: 25 mai. 2014. 

 

 

 

 

01. Da leitura do texto, é correto afirmar que: 
 

A) a maioria das empresas não consegue pôr seus projetos em prática. 

B) a Era Digital trouxe às empresas mais desvantagens que vantagens. 

C) a maioria das empresas age de forma desonesta, iludindo seus consumidores. 

D) as empresas da França são as que apresentam mais inconsistência entre o fazer e o falar.  

E) a divergência entre a política e a prática das empresas era mais facilmente ocultada antes da Era Digital. 

 

 

02. O termo “essa estratégia” (linha 13) faz referência ao fato de:  
 

A) o mundo digital  ter causado grande impacto às empresas. 

B) as empresas não terem se adaptado totalmente ao mundo digital. 

C) as empresas anunciarem políticas de RH apenas como marketing. 

D) ser mais fácil perceber quando uma companhia não honra o que promete. 

E) o mundo digital ter estabelecido uma nova relação entre as empresas e os consumidores. 

 

03. Quanto à consistência das empresas, é correto afirmar que para Horts: 
 

A) as empresas não estão dispostas a se adaptar às mudanças do mundo digital.  

B) as empresas devem adotar um discurso coerente com as atitudes que tomam. 

C) o setor empresarial mais inconsistente é o RH, pois apresenta um discurso vazio. 

D) os líderes das empresas só se tornaram consistentes após o advento das redes sociais. 

E) as empresas precisam valorizar o trabalho em equipe, e não o individual como se faz na França. 

 

Com base no Texto 01, responda às questões 01 a 11. 

. 
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04. No trecho “Para de fato estabelecer uma cultura corporativa consistente, Horts defende que a mudança 

comece do topo” (linhas 17-18), a oração sublinhada apresenta a noção de:  
 

A) causa. 

B) oposição.  

C) condição.  

D) finalidade.  

E) proporção.  

 

05. Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada pertence à mesma classe vocabular que a destacada 
em: “As empresas, no entanto, ainda não se adaptaram inteiramente a essa realidade” (linha 11). 

 

A) “Ter uma equipe motivada e capaz de entregar ótimos resultados...” (linha 01). 
B) “Discursos vazios têm hoje vida curta.” (linha 07). 

C) “Surgiu não só uma nova relação com o consumidor...” (linha 08). 

D) “...uma companhia não honra em seu cotidiano aquilo que promete” (linha 10). 

E) “Todo mundo sabe tudo sobre tudo” (linha 15). 

 

06. O termo nelas (linha 15) funciona sintaticamente como: 
 

A) objeto direto. 

B) objeto indireto. 

C) adjunto adnominal. 

D) adjunto adverbial. 

E) complemento nominal. 
 

07. O termo que em “Horts defende que a mudança comece do topo.” (linhas 17-18) classifica-se como:  
 

A) conjunção subordinativa. 

B) conjunção coordenativa. 

C) pronome substantivo. 

D) pronome adjetivo. 

E) pronome relativo. 
 

08. Assinale a alternativa que contém um cognato de estabelecer (linha 17). 
 

A) Estaca. 

B) Estábulo. 

C) Estafante. 

D) Estabelecimento. 

E) Estacionamento. 
 

09. Assinale a alternativa em que a oração em destaque tem a mesma classificação que a destacada no trecho 

“Horts defende que a mudança comece do topo” (linha 17). 
 

A) “O ponto chave para ser bem-sucedido nesta empreitada...” (linhas 02-03). 

B) “uma companhia não honra em seu cotidiano aquilo que promete” (linha 10). 

C) “será mais e mais difícil ficar apenas no marketing.” (linha 14). 

D) “Liderar pelo exemplo é uma ferramenta bastante poderosa” (linha 18). 

E) “Se uma empresa define que será mais voltada para o trabalho em equipe...” (linhas 19-20). 
 

10. Assinale a alternativa em que a letra destacada representa o mesmo fonema que a letra X em exemplo. 
 

A) consistente.  

B) diretrizes. 

C) expogestão. 

D) começo. 

E) está. 

 

11. Assim como no trecho “Alinhar os processos às diretrizes definidas pelas organizações é também 

essencial” (linhas 18-19), a crase é obrigatória e está corretamente empregada em: 
 

A) No que respeita à motivação de funcionários, Horts sugere criar uma cultura corporativa. 

B) Em sua palestra, Horts reforçou à importância de uma cultura corporativa consistente. 

C) A empresa deve se adaptar à essa nova forma de encarar o trabalho em equipe.  

D) A última edição da Expogestão foi realizada de 21 à 23 de maio de 2014. 

E) Horts foi à Joinville falar sobre liderança na Expogestão. 
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TEXTO 02 

 
01 

02 

03 

04 
05 

06 

07 
08 

09 

10 
11 

12 

13 

14 
15 

16 

17 
18 

19 

20 
21 

O culto aos líderes inspiradores – que atingiu seu ápice com a enxurrada de biografias, 

artigos e filmes sobre Steve Jobs, por exemplo – talvez seja uma influência negativa para o mundo 

dos negócios. Pelo menos é o que indica um estudo da Universidade de Iowa, publicado no site 

Journal of Personnel Psychology, segundo o qual líderes do tipo de Jobs, Bill Gates ou Sam Walton 
nem sempre se revelam os melhores chefes. Os pesquisadores concluíram que, na maioria dos casos, 

os líderes não precisam ser transformadores para dirigir um grupo altamente produtivo, mas sim 

gerentes sólidos e estáveis, vistos como parte da turma. Nada daquele cultuado perfil do líder 
energético, carismático e ousado que faz espocarem inovações e crescimento. 

Examinando 55 grupos de trabalho com 196 empregados em duas fábricas, os 

pesquisadores descobriram que o estilo de liderança transformador e inspirador pouco ajudou a 
motivar o grupo a assumir suas responsabilidades. E, quanto maior era a identificação interna, 

menos influência tinha esse líder. O estudo revelou ainda que os funcionários menos influenciáveis 

pelo líder transformador eram aqueles com elevado grau de motivação pessoal ou apego a valores 

mais tradicionais. “Essas pessoas acreditam que desempenhar um bom trabalho seja sua obrigação, 
pois são pagas para isso, não precisando de inspiração”, diz o professor Ning Li, um dos autores. 

Em alguns casos, o líder transformador até prejudicava o desempenho, pois acabava 

interferindo em um grupo que já funcionava adequadamente. Isso porque a equipe necessita encarar 
o líder como um dos seus, aumentando a identificação interna e a vontade de colaboração mútua. 

Em conclusão, o estudo recomenda que os líderes eficientes são os capazes de adaptar suas ações a 

cada situação, em vez de usar um estilo pessoal único e fixo. Não estrelarão filmes, mas certamente 
aumentarão seu faturamento. 

 

NOGUEIRA, Paulo Eduardo. Quem precisa de líder inspirador?. Revista Época Negócios. 
Disponível em <http://epocanegocios.globo.com/inteligencia/noticia/2014/05/quem-precisa-de-
lider-inspirador.html>. Acesso em: 25 mai. 2014. 

 
 

 

12. Da leitura do primeiro período do texto 02, é correto concluir que: 
 

A) os líderes como Steve Jobs conduzem o mundo dos negócios com sabedoria. 

B) os líderes inspiradores são, na verdade, uma péssima influência para a equipe. 

C) a exaltação de líderes inspiradores faz com que os funcionários se sintam diminuídos. 

D) os líderes mais humanos conquistam a empatia dos funcionários com maior facilidade. 

E) a exaltação de líderes como Jobs possivelmente não é uma boa influência ao mundo dos negócios. 
 

13. O texto 02 tem como objetivo central: 
 

A) exaltar as características dos funcionários que apresentam motivação pessoal. 

B) mostrar as vantagens e desvantagens de ser um líder transformador e carismático. 

C) divulgar os resultados de um estudo da Universidade de Iowa sobre tipos de líderes. 

D) criticar o tipo de liderança de empresários famosos, como Steve Jobs, Bill Gates e Sam Walton. 

E) comprovar que líderes como Steve Jobs são, na verdade, uma influência negativa para a equipe.  
 

14. No trecho “que atingiu seu ápice com a enxurrada de biografias, artigos e filmes sobre Steve Jobs, por 

exemplo " (linhas 01 e 02), a expressão sublinhada pode ser substituída, sem causar alteração de sentido, 
por: 

 

A) fim. 

B) feitio. 
C) intuito.  

D) apogeu. 

E) fundamento. 
 

15. Segundo o texto 02, um grupo produtivo depende: 

A) de líderes capazes de adaptar suas ações às situações. 

B) essencialmente da presença de um líder carismático. 

C) da orientação de um líder energético e inspirador. 

D) do constante incentivo à ousadia e à inspiração. 

E) de uma gestão inovadora e transformadora. 

 
 

Com base no Texto 02, responda às questões 12 a 19. 

. 
 

http://epocanegocios.globo.com/Inteligencia/noticia/2014/05/quem-precisa-de-lider-inspirador.html
http://epocanegocios.globo.com/Inteligencia/noticia/2014/05/quem-precisa-de-lider-inspirador.html
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16. A expressão “em vez de” (linha 20) pode ser substituída, sem alteração de sentido, por: 
 

A) e não. 
B) vez que. 

C) logo não. 

D) logo que. 

E) desde que. 

 

17. Assinale a alternativa em que a acentuação se justifica pelo mesmo motivo que em influenciáveis (linha 12). 
 

A) até. 

B) líder. 

C) estáveis. 

D) fábricas. 

E) energético. 

 
18. No trecho “E, quanto maior era a identificação interna, menos influência tinha esse líder” (linhas 11-12), 

a vírgula é utilizada para: 
 

A) isolar oração adverbial causal. 

B) isolar oração adjetiva explicativa. 

C) isolar oração adverbial proporcional. 

D) separar oração reduzida de infinitivo. 

E) separar orações coordenadas assindéticas. 

 

19. Assinale a alternativa em que o vocábulo aumentando (linha 18) está corretamente segmentado quanto a 
seus elementos mórficos. 

 

A) aumenta-ndo. 
B) aument-a-ndo. 

C) aument-ando. 

D) au-men-tan-do. 

E) a-u-men-tan-do. 

 

 
 

 

 

20. Da leitura dos textos 01 e 02, é correto afirmar que: 
 

A) apenas o texto 02 fala de liderança. 

B) apenas o texto 02 menciona empresários famosos.  

C) apenas o 02 recorre à citação de um especialista. 

D) ambos criticam o tipo de liderança carismática. 
E) ambos se baseiam em pesquisas empíricas.  

 

 

 

Com base nos Textos 01 e 02, responda à questão 20. 

. 
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Prova de Conhecimentos Específicos   

 30 questões 

 
 
21. Uma tendência atual no desenvolvimento de web sites é o uso de CSS para a criação do layout a fim de 

facilitar a manutenção, dividir o projeto do site em conteúdo e estilos, bem como tornar mais interessantes 

os layout criados. Este estilo de desenvolvimento de páginas web recebeu como denominação: 

A) CSS Style 

B) Untable 

C) Tableless 

D) HTML+CSS 

E) Nenhuma das anteriores. 
 

22. Qual dos exemplos abaixo define uma classe em CSS? 

A) #Cabecalho {  font-family: Arial, Verdana; font-size: 10, head} 

B) Cabecalho {  font-family: Arial, Verdana; font-size: 12, head} 

C) .Cabecalho{  font-family: Arial, Verdana; font-size: 12} 

D) !Cabecalho{  font-family: Arial, Verdana; font-size: 11} 

E) :Cabecalho{  font-family: Arial, Verdana; font-size: 11} 

 
23. Caso precise que o seletor p  do DOM possua duas cores (Azul Marinho e Cinza Claro) distintas para as 

fontes, devo usar o seguinte código em CSS: 

A) p.cor_azulmarinho { color: #000080} 

p.cor_cinzaclaro{ color: #D3D3D3} 

B) p: cor_azulmarinho { color: #000080} 
p: cor_cinzaclaro{ color: #D3D3D3} 

C) p@ cor_azul arinho { color: #000080} 

p@ cor_cinzaclaro{ color: #D3D3D3} 

D) p {name: azulmarinho, color: #000080} 

p{ name: cinza-claro,color: #D3D3D3} 

E) :p {name: azulmarinho, color: #000080} 
:p{ name: cinza-claro,color: #D3D3D3} 

 

24. Qual definição abaixo melhor de adequa ao termo Web Semântica? 

A) Conjunto de tecnologias que permite atribuir sentido às informações presentes na Web. 

B) Conjunto de tecnologias que permite atribuir valor aos dados presentes na Web 2.0, utilizando 

exclusivamente o padrão XML. 
C) Tecnologia que permite facilitar a busca de informações na Web usando exclusivamente tag 

informações do tipo META em código HTML. 

D) Tecnologia que permite facilitar a busca de informações na Web usando exclusivamente tag 

informações do tipo META em código XHTML e HTML5. 
E) Tecnologia baseada em Resource Description Framework (RDF) que permite que se possa relacionar 

dados na Web usando ferramentas baseadas em padrão XML 2.0. 

 

25. O que indica a Taxa de Rejeição presente nos relatórios do google Analytics?  

A) A taxa de rejeição é a porcentagem de visitas a duas ou mais páginas de um site, tendo interagido com 
estas e saído em seguida. 

B) A taxa de rejeição é a porcentagem de visitas a duas ou mais páginas de um site, tendo interagido com 

estas e podendo voltar em um segundo momento. 

C) A taxa de rejeição é a porcentagem de visitas a uma única página. Ou seja, visitas nas quais a pessoa 

sai de seu site na mesma página de entrada, interagindo com a página. 
D) A taxa de rejeição é a porcentagem de visitas a uma única página. Ou seja, visitas nas quais a pessoa 

sai de seu site na mesma página de entrada, sem interagir com a página. 

E) A taxa de rejeição é a porcentagem de visitas a uma área de uma página definida pelas tag DIV ou SPAM. 

Este usuário normalmente não voltaria a esta página, podendo, no entanto, interagir com outras. 
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26. Para definir em CSS que duas tag DIV tenham largura de 400px, altura 600px e fiquem uma do lado 

direito e outra do lado esquerdo da página, o seguinte código CSS é necessário: 

A) div{ 

width: 400px; 

height: 600px; 

float: left 
} 

div{ 

width: 400px; 
height: 600px; 

float: right 

} 

B) .esquerda{ 

width: 400px; 

height: 600px; 

float: left 
} 

.direita{ 

width: 400px; 

height: 600px; 
float: right 

} 

 
C) esquerda{ 

width: 400; 

height: 600; 

align: left 
} 

direita{ 

width: 400em; 

height: 600em; 
float: right 

} 

} 
 

D) div#esquerda{ 

width: 400px; 

height: 600px; 
align-content: left 

} 

div#direita{ 
width: 400px; 

height: 600px; 

align-content: right 

} 
 

E) esquerda{ 

width: 400cm; 

height: 600cm; 
align: left 

} 

direita{ 
width: 600; 

height: 400; 

align: right 

} 
} 
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27. Para construir o menu visto na figura abaixo seria necessário o trecho de código CSS: 

 
 

A) #menu { 

margin: 0; 

padding: 0; 
width: 25%; 

display: inline-block; 

float: left; 
} 

#menu ol { 

padding: 10; 
} 

#menu li { 

margin-bottom: 20px; 

display: block; 
} 

#menu li a { 

color: white; 
text-decoration: none; 

background-color: blue; 

width: 200px; 

padding: 10px; 
display: block; 

} 

#menu li a:hover { 
background-color: red; 

} 

 
 

B) :menu { 

margin: 0; 

padding: 0; 
width: 25%; 

display: inline-block; 

float: left; 

} 
:menu ol { 

padding: 0; 

} 
:menu li { 

margin-bottom: 20px; 

display: block; 

} 
 :menu li a { 

color: white; 

text-decoration: none; 
background-color: blue; 

width: 200px; 
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padding: 10px; 

display: block; 

} 
:menu li a:hover { 

background-color: red; 

} 

C) #menu { 
margin: 0; 
padding: 0; 

width: 25%; 

display: inline-block; 
float: right; 

} 

#menu ul { 

padding: 0; 
} 

#menu li { 

margin-bottom: 20px; 
display: block; 

} 

#menu li a { 
color: black; 

text-decoration: none; 

background-color: red; 

width: 200px; 
padding: 10px; 

display: block; 

} 
#menu li a:hover { 

background-color: blue; 

} 

D) #menu { 

margin: 0; 
padding: 0; 

width: 25%; 

display: inline-block; 
float: left; 

} 

#menu ul { 
padding: 0; 

} 

#menu li { 

margin-bottom: 20px; 
display: block; 

} 

#menu li a { 
color: white; 

text-decoration: none; 

background-color: blue; 

width: 200px; 
padding: 10px; 

display: block; 

} 
#menu li a:hover { 

background-color: red; 

} 
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E) !menu { 
margin: 0; 

padding: 0; 

width: 25%; 
display: inline-block; 

float: left; 

} 
!menu ul { 

padding: 0; 

} 

!menu li { 
margin-bottom: 20px; 

display: block; 

} 
!menu li a { 

color: white; 

text-decoration: none; 
background-color: blue; 

width: 200px; 

padding: 10px; 

display: block; 
} 

!menu li a:hover { 

background-color: red; 
} 

 

 

28. O Resource Description Framework (RDF) é modelo padrão para troca de dados na Web. Ele facilita a 

fusão de dados, mesmo que os schema utilizados sejam diferentes. Também suporta evolução a longo 

prazo destes schema sem exigir que todos os software que consomem estes dados sejam modificados. 
Verifique abaixo qual das opções está devidamente especificada no padrão RDF. 

A) <?xml 

 

<rdf: 
xml:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

xml:si="http://www.w3schools.com/rdf/"> 

 
<rdf:Descriptions rdf:about="http://www.w3schools.com"> 

  <si:title>W3Schools</si:title> 

  <si:author>Jan Egil Refsnes</si:author> 

</rdf:Descriptions> 
 

</rdf> 

 
 

B) <?xml version="1.0"?> 

 

<rdf:RDF 
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

xmlns:si="http://www.w3schools.com/rdf/"> 

 
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3schools.com"> 

  <si:title>W3Schools</si:title> 

  <si:author>Jan Egil Refsnes</si:author> 

</rdf:Description> 
 

</rdf:RDF> 
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C) <?xml version="1.0"!> 

 

<rdf:RDF 

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns="http://www.w3schools.com/rdf/"> 

 

<rdf:Descriptions rdf:about="http://www.w3schools.com"> 
  <si:title>W3Schools</si:title> 

  <si:author>Jan Egil </si:author> 

</rdf:Descriptions> 

 
</rdf:RDF> 

 

D) <?xml version="1.0"!> 

 
<rdf:RDF 

xmlns="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

xmlns="http://www.w3schools.com/rdf/"> 
 

<rdf:Description rdf:about="http://www.w3schools.com"> 

  <si:title>W3Schools</si:title> 
  <si:author>Jan Egil Refsnes</si:author> 

</rdf:Description> 

 

</rdf:RDF> 
 

E) <xml version="1.0"> 

 

<RDF 
xm:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

xml:si="http://www.w3schools.com/rdf/"> 

 
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3schools.com"> 

  <si:title>W3Schools</si:title> 

  <si:author>Jan Egil Refsnes</si:author> 

</rdf:Description> 
 

</RDF> 

 
29. O Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 do W3C é uma recomendação para construção de 

Web Sites acessíveis. Ele serve como guia para que se possa fazer conteúdos que estejam relacionados a 

pessoas: 

A) exclusivamente com deficiências visuais. 

B) exclusivamente com deficiências visuais e auditivas. 

C) exclusivamente com deficiências visuais, auditivas e cognitivas. 

D) com deficiências do tipo cegueira, baixa visão (visão limitada), surdez, perda parcial de audição, 

dificuldades cognitivas, deficiência de fala, fotossensibilidade e combinações destas deficiências. 
E) com deficiências do tipo cegueira, baixa visão (visão limitada), surdez, perda parcial de audição, 

dificuldades cognitivas, deficiência de fala e fotossensibilidade, mas somente atendendo uma destas 

deficiências por vez, sem haver combinações. 

 
30. A tag <canvas> usada para desenhar gráficos em tempo real usando Javascript é suportada pelas versões 

de HTML ou XHTML:   

A) HTML 4.1 

B) XHTML 4.1 Transitional 

C) HTML 5 

D) HTML 5 e XHTML 1.1 

E) HTML 4, HTML 4.1 e HTML 5 
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31. O Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico (e-MAG) versão 3.0 “consiste em um conjunto de 

recomendações a ser considerado para que o processo de acessibilidade dos sítios e portais do governo 

brasileiro seja conduzido de forma padronizada e de fácil implementação” (Fonte: Site do e-MAG).  Qual 
das opções abaixo não faz parte das quatro situações vivenciadas por usuários com deficiência, definidas 

pelo e-MAG: 

A) Acesso ao computador sem monitor: no caso de pessoas com cegueira. 

B) Acesso ao computador sem áudio: no caso de pessoas com deficiência auditiva. 

C) Acesso ao computador sem teclado: no caso de pessoas com amputações, grandes limitações de 

movimentos ou falta de força nos membros superiores. 

D) Acesso ao computador sem mouse: no caso de pessoas com deficiência visual, dificuldade de controle 

dos movimentos, paralisia ou amputação de um membro superior. 
E) Acesso ao computador com conexão inteligente à Rede de Computadores (usando as tecnologias de 

rede existentes no ambiente, Wi-Fi, Ethernet, LTE etc): no caso de pessoas com amputações, 

limitações motoras e limitações visuais. 

 

 

32. Qual dos código a seguir é compatível com HTML 5 e desenha, usando Javascript, um círculo com uma 

linha vertical partindo de seu centro?  
      

A) <script> 

var c=document.getElementById("folha"); 
var ctx=c.getContext("2d"); 

ctx.beginPath(); 

ctx.arc(95,50,40,0,2*Math.PI); 

ctx.moveTo(195,50); 
ctx.lineTo(195,50); 

ctx.stroke(); 

</script> 
<canvas id="Folha" width="500px" height="500px" style="border:1px solid #d3d3d3;"> 

</canvas> 

 
B) <canvas id="Folha" width="500px" height="500px" style="border:1px solid #d3d3d3;"> 

</canvas> 
 

<script> 
var c=document.getElementById("Folha"); 

var ctx=c.getContext("2d"); 

ctx.beginPath(); 
ctx.arc(95,50,40,0,2*Math.PI); 

ctx.moveTo(95,50); 

ctx.lineTo(95,150); 

ctx.stroke(); 
</script> 

 
C) <surface id="Folha" width="500px" height="500px" style="border:1px solid #d3d3d3;"> 

</surface> 
 

<script> 
var c=document.getElementById("Folha"); 

var ctx=c.getContext("2d"); 

ctx.beginPath(); 
ctx.arc(0,0,40,0,2*Math.PI); 

ctx.moveTo(95,50); 

ctx.lineTo(95,150); 

ctx.stroke(); 
</script> 
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D) <surface id="folha" width="500px" height="500px" style="border:1px solid #d3d3d3;"> 

 </surface> 
 

<script> 

var c=document.getElementById("Folha"); 

var ctx=c.getContext("2d"); 
ctx.beginPath(); 

ctx.arc(0,0,40,0,2*Math.PI); 

ctx.moveTo(0,0); 

ctx.lineTo(95,150); 
ctx.stroke(); 

</script> 

 

E) <canvas id="Folha" width="500px" height=500px" style="border:1px solid #d3d3d3;"> 

</canvas> 
 

<script> 

var c=document.getElementById("Folha"); 

var ctx=c.getContext("2d"); 
ctx.beginPath(); 

ctx.arc(95,50,40,0,2*Math.PI); 

ctx.moveTo(95,50); 

ctx.lineTo(95,150); 

</script> 

 
33. Para que se possa ter um Design Responsivo que possa funcionar em dispositivos móveis, uma das 

estratégias é o uso de CSS 3.0 e da especificação de media type presente nesta versão de CSS.  Também é 
necessário o ajuste das viewport. No caso, para que um mesmo arquivo CSS 3.0 (já tendo sido definido 

as devidas viewport no código HTML) possa funcionar em dispositivos com tamanhos de tela 480px e 

640px de largura, ajustando o tamanho de fonte da página web de forma responsiva, podemos ter o 

arquivo definido da seguinte forma: 

A) @media (width: 480px) { 
body { 

font-size: 12px; 

} 
@media (width: 640px) { 

  body { 

    font-size: 14px; 
  } 

 
B) @media (max-width: 480px) { 

  body { 
font-size: 12px; 

  } 

@media (max-width: 640px) { 

  body { 
    font-size: 14px; 

  } 

 
C) #media (width: 480px) { 

body { 

   font-size: 12px; 

} 
#media (width: 640px) { 

  body { 

    font-size: 14px; 

 } 
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D) .media (max-width: 480px) { 

body { 

font-size: 12px; 
} 

.media (max-width: 640px) { 

  body { 
    font-size: 14px; 

  } 

 

E) @media (max-height: 480px) { 

 body { 

font-size: 12px; 
} 

@media (max-height: 640px) { 

body { 

 font-size: 14px; 
} 

 

34. O evento onLoad do HTML DOM body tem como parâmetro: 

A) Um script qualquer que será executado depois da carga da página HTML. 

B) Um script que será executado somente após o rendering do cabeçalho da página HTML. 

C) Um script qualquer que será executado somente após o rendering do corpo da página HTML. 

D) Um script (normalmente Código Javascript) que será executado antes do rendering do corpo da página 
HTML. 

E) Um script (normalmente Código Javascript) que será executado imediatamente após a carga da 

página. 

 

35. Qual ferramenta open source abaixo permite a administração de um banco MySQL, incluindo a 
visualização das tabelas e seus relacionamentos? 

A) pgAdmin 

B) myAdmin 

C) phpMyAdmin 

D) MySQL Manager Pro 

E) MySQL Administrator 

 

36. No SGBD MySQL é possível recuperar um conjunto de dados perdidos após uma falha física no 
servidor? Como? 

A) Não, falhas físicas são impossíveis de ser recuperadas. 
B) Não, não é possível pois a falha física no banco deverá ter atingido, necessariamente, as cópias de 

segurança impossibilitando o resgate da informação. 

C) Sim, é possível caso se tenha feito uma política de backup do banco que permita a recuperação diária 

ou semestral ou mensal do banco. No entanto, os dados mais recentes (após a cópia de segurança) não 

porão ser resgatados. 
D) Sim, é possível caso se tenha feito uma política de backup do banco que permita a recuperação diária 

ou semestral ou mensal do banco. Caso se queira tentar resgatar as alterações feitas após o backup, é 

possível fazê-lo recorrendo ao arquivo log-bin do MySQL. Esta opção é habilitada no arquivo 

mydefault.cnf ou mydefault.ini. 
E) Sim, é possível caso se tenha feito uma política de backup do banco que permita a recuperação diária 

ou semestral ou mensal do banco. Caso se queira tentar resgatar as alterações feitas após o backup, é 

possível fazê-lo recorrendo ao arquivo log-bin do MySQL. Esta opção de log precisa ser ativada no 

MySQL usando o  arquivo my.cnf ou my.ini. 
 

37. Qual dos elementos abaixo não é característico para um bom Design Responsivo:  

A) Uso de imagens flexíveis. 

B) Layout fluido usando medidas flexíveis. 

C) Ajuste de design usando Media Queries adequadas. 

D) Uso de Viewport adequadas para os diferentes tipos de dispositivos que se deseja trabalhar. 

E) Uso de tamanhos de fonte fixas que sirvam para os tamanhos mínimos (min-width) das telas, a fim de 

que não seja preciso ficar mudando o tamanho da fonte. 

 



 

Técnico de Tec. da Informação / Desenvolvimento de Frontend  Pág. 15 de 17 

 

38. Para instalar o módulo do PHP no servidor Web Apache – para Windows - é necessário fazer a seguinte 

inserção no arquivo httpd.conf: 

A) PHPIniDir "C:\php5\" 

LoadModule php5_module "C:\php5\php5apache2_2.dll 

B) PHPDir "C:\php5\" 

LoadModule  "C:\php5\php5apache2_2.dll 

C) PHPDir "C:\php5\" 

LoadModule php5_modules "C:\php5\php5apache2_2.dll 

D) PHPIniDir "C:\php5\" 
LoadModule php5_modules "C:\php5\php5apache2_2.so 

E) PHPDir "C:\php5\" 

Load php5_module "C:\php5\php5apache2_2.dll 

 
39. O servidor Web Apache 2.4 provê uma gama de funcionalidades de caching para melhorar o 

desempenho dos serviço Web providos por este software. Dos módulos abaixo, quais são aqueles que 

provêem Three-state HTTP caching segundo a norma RFC2616?  

A) mod_cache_3s 

B) mod_cache_object 

C) mod_file e mode_cache 

D) mod_cache e mod_cache_disk 

E) mod_file_cache, mod_cache e mod_view_cache. 
 

40.  Dos framework a seguir qual permite a implementação do Padrão Model-Viewer-Controller em PHP?  

A) Spark 

B) Sinatra 

C) Django 

D) Symfony 

E) PHP on Rails  

 

41. O que faz o comando de linha php app/console generate:bundle --namespace=Acme/HelloBundle --format=yml  

A) Cria um diretório com o nome HelloBundle, dentro do diretório Acme,  que por sua vez está no 

diretório src do PHP. Está sendo usado o framework Symfony para este processo. 
 

B) Cria um diretório com o nome HelloBundle, dentro do diretório Acme, que por sua vez está no 

diretório src do PHP. Está sendo usado o framework mJackson para este processo. 

C) Cria um diretório com o nome HelloBundle, dentro do diretório Acme, que por sua vez está no 
diretório src do PHP. Está sendo usado o framework Sinatra para este processo. 

D) Cria um diretório com o nome HelloBundle, dentro do diretório Acme, que por sua vez está no 

diretório src do PHP. Está sendo usado o framework Django para este processo. 

E) Cria um diretório com o nome HelloBundle, dentro do diretório Acme, que por sua vez está no 

diretório src do PHP. Está sendo usado o framework Spark para este processo. 
 

 

 

 

42. O que define a Usabilidade de um site?  

A) As propriedades de eficiência, eficácia e desempenho do site. A estética não é tão importante quanto a 

velocidade de resposta do site ao usuário. 

B) As propriedades de uma boa Interface Gráfica e de um bom sistema de navegação que possa levar o 

usuário até seu objetivo com o máximo de cliques possível. 
C) As propriedades de eficiência, eficácia e beleza de um site. É importante que o site possa prover ao 

usuário uma experiência fácil de uso e ao mesmo tempo prazerosa.  

D) As boas práticas de uso do site, ou seja, o conhecimento do usuário de como um site funciona e como 

se dá sua navegação. Assim, a Usabilidade está relacionada mais ao usuário e sua formação do que às 
características do site. 

E) As propriedades de uma boa Interface Gráfica e de um bom sistema de navegação que possa levar o 

usuário até seu objetivo com o mínimo de cliques possível.  Questões como fonte, imagens, grid, 

harmonia e acessibilidade não são importantes para a Usabilidade de um site. 
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43. Qual dos itens abaixo devem ser levados em consideração para uma boa Usabilidade de uma Aplicação Web?  

A) Navegação, Estrutura da Informação, Interface Gráfica e disposição das informações. 

B) Interface Gráfica, Navegação, Tamanho de Tela do usuário e tipo de linguagem de programação 

usada para desenvolver a aplicação Web. 

C) Interface Gráfica, Tipografia, Disposição dos elementos gráficos e uso obrigatório de som para 

orientação de pessoas com deficiência visual.  

D) Uso de Imagens com alta resolução para melhor visualização, fontes sempre grandes e com tamanho 

fixo em pixel (14px ou maior) e menus bem organizados. 
E) Poucos recursos visuais, estrutura da informação minimalista e Navegação de Alto Desempenho, para 

que o usuário possa passar o mínimo de tempo possível no site. 
 

44. Qual das informações de relatório abaixo não está disponível no Google Analytics para qualquer Web Site.  

A) Idioma. 

B) Faixa salarial dos usuários. 

C) Porcentagem de novas sessões. 

D) Sistema Operacional para Celular.  

E) Localização Geográfica dos Acessos. 
 

45. Quando na criação de um mockup da tela de um web site é importante que se configure o Adobe 
Photoshop para:  

A) Usar somente as 256 cores presentes na tabela de cores da Web, a fim de que o site possa ser melhor 

visto em qualquer dispositivo. 
B) Não usar camadas para a criação do mockup pois dificultará a modificação do layout e a distribuição 

dos elementos gráficos e textuais. 

C) Usar as ferramentas de Web Embeded Elements e Custom Interfaces, presentes no Adobe Photoshop 

para facilitar a criação de mockup do site. 
D) Procurar sempre trabalhar com mockup que apenas passem uma ideia básica (rascunho) do site a ser 

desenvolvido, para que não se demore muito nesta fase da prototipação do produto. 

E) Procurar utilizar as dimensões básicas da área útil dos navegadores para o tamanho dos mockup, bem 

como usar fontes normalmente presente nos dispositivos dos usuários que vão acessar o site ou usar 

fontes de licença aberta, a fim de não ser preciso que o usuário adquira a licença de uso ou tenha que 
instalar a fonte adequada em seu dispositivo. 

 

46.   Para que servem os Filtros de Acabamento no Adobe Photoshop?  

A) Um Filtro de Acabamento é simplesmente a aplicação do efeito smothing a um objeto. 

B) Gerar efeitos de smothing em linhas e fontes a fim de suavizar suas formas e melhorar sua apresentação. 
C) Gerar efeitos de smothing em linhas, polígonos, figuras curvilíneas, imagens fotográficas e fontes a 

fim de suavizar suas formas e melhorar sua apresentação. 

D) Os filtros de Acabamento criam formas 3D, padrões de nuvens, padrões de refração e reflexões de luz 

simuladas em uma imagem. Também é possível manipular objetos em espaço 3D, criar objetos 3D 

(cubos, esferas e cilindros) e preenchimentos de textura a partir de arquivos em tons de cinza para 
produzir efeitos de iluminação semelhantes a 3D. 

E) Os filtros de Acabamento criam formas 2D, padrões de nuvens, padrões de refração e reflexões de luz 

simuladas em uma imagem. Também é possível manipular objetos em espaço 2D, criar objetos 2D 

(cubos, esferas e cilindros) e preenchimentos de textura a partir de arquivos em tons de cinza para 
produzir efeitos de iluminação semelhantes a 2D. 

 

47. Qual das ferramentas abaixo melhor se adequa ao processo de vetorização de imagens? 

A) GIMPI Plus. 

B) Adobe Illustrator. 
C) Vector Paint Plus. 

D) Filtro de Vetorização do Adobe Effects. 

E) Adobe Photoshop com o uso da ferramenta Pen Vetor Tool. 
 

48. Qual das ferramentas abaixo permite a criação de componentes MVC para o CMS Joomla 2.5? 

A) EasyPHP for Joomla. 

B) Eclipse MVC Joomla Extension. 
C) Symphony for Joomla Components. 

D) Presto MVC Joomla  Extensions. 

E) Alphaplug MVC Generator. 
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49. Qual das Classes Padrão abaixo é utilizada para criação de extensões do Joomla 2.5 baseada no padrão 

MVC? 

A) jController e jModel. 

B) phpController e phpModel. 

C) cmsController e cmsModel. 

D) JoomlaController e JoomlaModel. 

E) phpController, phpModel e phpViewer. 
 

50. Search Engine Optimization é de um conjunto de estratégias com o objetivo de potencializar e melhorar 

o posicionamento de um site nas páginas de busca. H· um conjunto de elementos principais que 
influenciam o peso do ranking de uma página web. Alguns dos fatores que influenciam são: 

A) O Título e o Rodapé da página. 

B) Usar a tag html <base> no cabeçalho da página. 
C) O uso de Título e Meta Description no cabeçalho da página. 

D) O uso de Meta Description e Meta Author no cabeçalho da página. 

E) Usar tag html <base> no cabeçalho da página e um título que acentue as palavras chave, repetindo-as 

o quanto for possível, assim o ranking dessa página tende a ter um peso melhor. 
 

 


