
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 SISTEMAS 

 

 

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


 

Técnico de Tec. da Informação / Desenvolvimento de Sistemas  Pág. 5 de 12 

 

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.  Quais das seguintes alternativas é uma contradição? 

A) (A ^ B) → (A v B) 

B) (A ↔ ~B) ^ (A ^ B) 

C) (A ↔ ~B) ^ (~A ^ B) 

D) (A ↔ ~B) ^ (A ^ ~B)  
E) A ^ B 

 
22.  Considerando a linguagem de programação C, qual alternativa abaixo imprime todos os números pares 

entre 0 e 100 inclusive?  
A) for ( i = 0 ; i <= 100; i = i  % 2 ) printf(“%d “, i );  

B) for ( i = 0 ; i <= 100; i = i + 2 ) printf(“%d “, i );  

C) for ( i = 0 ; i <= 100; i++ ) printf(“%d “, i + 2 );  

D) for ( i = 0 ; i <= 100; i++ ) printf(“%d “, i % 2 );  

E) for ( i = 0 ; i <= 100; i++ ) printf(“%d “, i - 2 );  

 
23.  Sobre o conceito de herança e o relacionamento entre classe pai e subclasses, marque a alternativa correta. 

A) Uma subclasse não herda métodos da classe pai, apenas atributos.  
B) Uma subclasse não pode adicionar membros àqueles herdados da classe pai. 

C) Uma subclasse pode modificar o comportamento de um ou mais métodos herdados. 

D) A classe pai não pode definir membros privados que se tornam invisíveis na subclasse. 

E) Uma subclasse só herda atributos da classe imediatamente anterior na hierarquia de classes. 

 
24. Considerando os recursos chave de linguagem presentes em todas as linguagens orientadas a objetos, 

assinale a alternativa correta. 

A) Interfaces não oferecem alternativa à herança múltipla. 

B) A vinculação dinâmica é candidata para substituir o uso de referências ou ponteiros polimórficos.  

C) A herança não tem impacto no reuso de software, não sendo demonstrado ganho de produtividade nas 

linguagens que a implementam. 

D) Em um tipo abstrato de dados, as declarações do tipo e os protocolos das operações em objetos do 

tipo são contidos em uma única unidade sintática.  
E) A coleta de lixo automática é essencial para uma linguagem orientada a objetos, sendo encontrada em 

todas as linguagens que obedecem esse paradigma.  

 
25. Qual alternativa abaixo lista diagramas estruturais previstos na especificação da UML 2.0? 

A) Diagrama de caso de uso, diagrama de classes, diagrama de objetos, diagrama de componentes e 

diagrama de atividades. 
B) Diagrama de sequência, diagrama de classes, diagrama de objetos, diagrama de componentes, 

diagrama de atividades e diagrama de perfil. 

C) Diagrama de classes, diagrama de objetos, diagrama de componentes, diagrama de instalação (ou 

implantação), diagrama de atividade e diagrama de sequência.  

D) Diagrama de sequência, diagrama de classes, diagrama de casos de uso, diagrama de atividades, 
diagrama relacional e diagrama de fluxo de dados.  

E) Diagrama de classes, diagrama de objetos, diagrama de componentes, diagrama de estrutura 

composta, diagrama de pacotes e diagrama de instalação (ou implantação). 

 
26. Qual dos diagramas UML está relacionado ao processo de reunião de requisitos de um sistema? 

A) Diagrama de classes. 

B) Diagrama de objetos. 
C) Diagramas de casos de uso. 

D) Diagrama de sequência. 

E) Diagrama de usuários. 
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27. Qual alternativa apresenta um arquivo de configuração ou diretório que faz parte da instalação padrão do 

Servidor Web Apache em ambiente GNU/Linux? 

A) /etc/apache2/server.xml 

B) /etc/apache2/cgi-bin.conf 
C) /etc/apache2/mods-available 

D) /etc/apache2/mods-enabling 

E) /etc/apache2/sites-enabling 

 
28. Para converter um texto JSON em um objeto, pode-se utilizar uma das funções abaixo. Assinale a 

alternativa correta. 

A) eval 
B) stringify 
C) replacer 
D) toString  
E) toObject 

 
29. Sobre o protocolo HTTP 1.1, assinale a alternativa correta. 

A) Os códigos de resposta 5XX indicam erro no lado cliente. 
B) O método GET é idempotente, enquanto o método POST não é.  
C) Como o HTTP é um protocolo de aplicação que roda sobre o UDP, ele não suporta conexões 

persistentes. 
D) O método PUT é semelhante ao HEAD, exceto pelo fato do servidor não retornar uma mensagem 

com corpo na resposta. 
E) A segurança fornecida pelo HTTP impede que os programas analisadores de tráfego de rede 

(wireshark, por exemplo) leiam o conteúdo das mensagens por não serem codificadas em modo texto. 
 

30. Sobre SOA (Arquitetura Orientada a Serviços) e Web Services, assinale a alternativa correta. 

A) Em uma mensagem SOAP, o elemento envelope é opcional. 
B) No WSDL, o elemento <message> descreve as operações providas pelo Web Service. 
C) Mensagens SOAP são transportadas exclusivamente por JMS (Java Message Service). 
D) As mensagens SOAP não devem conter referências a DTD (Document Type Definition). 
E) No WSDL, o elemento <portType> define as mensagens que podem ser trocadas entre o cliente e o 

Web Service. 
 
31. Sobre desenvolvimento de código seguro, assinale a alternativa correta. 

A) Para evitar overflow de inteiros, recomenda-se realizar downcasting nas variáveis de entrada. 
B) Injeção de SQL é uma técnica de injeção de código que se aproveita, principalmente, do uso de stored 

procedures parametrizadas. 
C) A fim de mitigar a vulnerabilidade Cross-site Scripting (XSS), recomenda-se realizar a validação da 

entrada com listas brancas. 
D) A fim de mitigar a vulnerabilidade Cross-site Scripting (XSS), recomenda-se desabilitar a flag 

HttpOnly em cookies de sessão. 
E) A fim de mitigar vulnerabilidades que viabilizem o uso da técnica Injeção de SQL, deve-se evitar a 

utilização de statements preparados. 
 
32. A OWASP (The Open Web Application Security Project) é uma organização sem fins lucrativos focada 

em auxiliar indivíduos e organizações a melhorar a segurança no desenvolvimento de software. Em 

junho de 2013, a OWASP divulgou uma lista com as dez principais ameaças à segurança de Aplicações 

Web. A técnica de Injeção de Código aparece como principal ameaça. Sobre a técnica Injeção de SQL, 

assinale a alternativa correta. 

A) Explora a vulnerabilidade do uso de referências indiretas a objetos por usuário ou sessão. 
B) É uma ameaça que explora vulnerabilidades restritas aos bancos de dados orientados a objetos. 
C) Semelhante ao Cross-site Scripting (XSS), advém, principalmente, da ausência de gerenciamento de 

sessão no lado servidor. 
D) Se o uso dessa técnica for bem sucedido, o atacante pode executar scripts no navegador da vítima 

para sequestrar sessões do usuário. 
E) Advém, principalmente, da construção dinâmica de queries SQL por meio de concatenação de strings 

obtidas das interfaces de entrada. 
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33. Analise o documento HelloService.wsdl abaixo e assinale a alternativa correta. 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<definitions name="HelloService" 

   targetNamespace="http://www.ecerami.com/wsdl/HelloService.wsdl" 

   xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 

   xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 

   xmlns:tns="http://www.ecerami.com/wsdl/HelloService.wsdl" 

   xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  

   <message name="SayHelloRequest"> 

      <part name="firstName" type="xsd:string"/> 

   </message> 

   <message name="SayHelloResponse"> 

      <part name="greeting" type="xsd:string"/> 

   </message> 

  

   <portType name="Hello_PortType"> 

      <operation name="sayHello"> 

         <input message="tns:SayHelloRequest"/> 

         <output message="tns:SayHelloResponse"/> 

      </operation> 

   </portType> 

    

   <binding name="Hello_Binding" type="tns:Hello_PortType"> 

      <soap:binding style="rpc"  

         transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 

      <operation name="sayHello"> 

         <soap:operation soapAction="sayHello"/> 

         <input> 

            <soap:body 

               encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

               namespace="urn:examples:helloservice" 

               use="encoded"/> 

         </input> 

         <output> 

            <soap:body 

               encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

               namespace="urn:examples:helloservice" 

               use="encoded"/> 

         </output> 

      </operation> 

   </binding> 

  

   <service name="Hello_Service"> 

      <documentation>WSDL File for HelloService</documentation> 

      <port binding="tns:Hello_Binding" name="Hello_Port"> 

         <soap:address  

            location="http://localhost:8080/soap/servlet/rpcrouter"/> 

      </port> 

   </service> 

</definitions> 

 
 

A) O documento não faz referência a especificações externas. 

B) As mensagens SOAP serão transportadas sobre o protocolo HTTP. 

C) O documento indica que o Web Service HelloService fornece duas operações. 

D) O documento indica que o Web Sercice HelloService suporta operação do tipo One-way. 

E) O documento indica que o Web Sercice HelloService suporta operação do tipo Solicit-response. 
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34. Sobre normalização, assinale a alternativa correta. 

A) Uma relação está na primeira forma normal (1FN) se, e somente se, possuir relações aninhadas. 
B) O teste para 2FN verifica se os atributos do lado direito das dependências funcionais fazem parte da 

chave primária.  
C) Para verificar se uma relação R está na terceira forma normal (3FN), é suficiente verificar se os 

atributos de R são não atômicos. 
D) Uma relação R está na segunda forma normal (2FN) se cada atributo não primário A de R não for 

parcialmente dependente de nenhuma chave de R. 
E) Uma dependência X  Y, em um esquema de relação R, será uma dependência transitiva se existir 

um conjunto de atributos Z que não é nem uma chave candidata nem um subconjunto de qualquer 

chave de R, e ambas Y  Z e Z  X forem asseguradas. 
 
35. Em relação à SQL (Structured Query Language), assinale a alternativa correta. 

A) A função agregada AVG retorna a somatória dos valores especificados na consulta. 
B) Na linguagem SQL, um RIGHT OUTER JOIN retorna todas as tuplas que não são comuns às duas 

tabelas. 
C) O operador SQL UNION retorna o resultado da operação de junção (join) da cláusula FROM de uma 

consulta. 
D) A cláusula HAVING foi adicionada à SQL devido à cláusula WHERE não poder ser usada com 

funções de agregação. 
E) Os comandos INSERT, CREATE, UPDATE, DELETE e SELECT fazem parte dos comandos DML 

(Data Manipulation Language) da SQL. 
 
36. O arquivo pg_hba.conf é utilizado pelo PostgreSQL para o controle das permissões de acesso dos 

clientes. Esse arquivo é composto por um conjunto de registros, um por linha. Assinale a alternativa que 

inclui todos os possíveis elementos disponíveis para compor cada um desses registros. 

A) Tipo de conexão, nome do banco de dados, nome do usuário e método de autenticação. 

B) Faixa de endereços IP do cliente, nome do banco de dados, nome do usuário e método de autenticação. 

C) Tipo de conexão, faixa de endereços IP do cliente, nome do banco de dados, nome do usuário e 

método de autenticação. 

D) Tipo de conexão, faixa de endereços IP do cliente, nome do usuário, nome do grupo do usuário e 

método de autenticação. 
E) Faixa de endereços IP do cliente, nome do banco de dados, nome do usuário, nome do grupo do 

usuário e método de autenticação. 

 
37. O JavaServer Faces (JSF) é um framework que permite desenvolver interfaces de usuário, para 

aplicações Web. Os managed beans são objetos fundamentais de uma aplicação JSF. Assinale a 
alternativa que melhor descreve as características do Managed Bean criado no código abaixo. 

 

@ManagedBean 
 public class FuncionarioBean { 
 ... 
 } 
 

A) O nome do Managed Bean é o nome da classe e o escopo definido, por padrão, é o view. 

B) O nome do Managed Bean é o nome da classe e o escopo definido, por padrão, é o request. 

C) O nome do Managed Bean é o nome da classe e o escopo definido, por padrão, é o session. 

D) O nome do Managed Bean é o nome da classe com a primeira letra minúscula e o escopo definido, 

por padrão, é o session. 
E) O nome do Managed Bean é o nome da classe com a primeira letra minúscula e o escopo definido, 

por padrão, é o request. 

 
38. Assinale a alternativa que inclui a função principal do RSS. 

A) Formatação de textos. 

B) Distribuição de conteúdos na Web. 

C) Visualização de vídeos streaming. 

D) Criação de protótipos de aplicações Web. 

E) Compartilhamento de chaves criptográficas. 
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39. Sobre a ferramenta de persistência Hibernate, é correto afirmar. 
 

A) Diferente da especificação JPA, o Hibernate não obriga a criação do arquivo persistence.xml, na pasta 
META-INF. 

B) As classes anotadas com @Entity são mapeadas para tabelas. Por convenção, as tabelas possuem os 

mesmos nomes das classes. 

C) Em uma classe anotada com o @Entity, a anotação @Column deve ser aplicada, obrigatoriamente, em 

todos os atributos que serão mapeados em colunas.  
D) @Table é a principal anotação do Hibernate. Ela deve ser definida, obrigatoriamente, em todas as 

Classes que terão objetos persistidos em banco de dados. 

E) A anotação @GeneratedValue  serve para atribuir um valor a um atributo qualquer, através do 

parâmetro defvalue. Geralmente vem acompanhado da anotação @Id.  
 

40. O HTML5 é o último padrão do HTML (Hypertext Markup Language). Ele provê suporte para entrega 

de animação para gráficos, música para filmes, dentre outras ferramentas para a construção de aplicações 

Web complexas. Sobre as novas tags inseridas por este padrão, é correto afirmar: 

A) <nav> de uma caixa de diálogo. 

B) <canvas> define conteúdos de vídeo.  

C) <output> define o resultado de um cálculo.  

D) <source> define gráficos, com auxílio do JavaScript. 

E) <track> define containers para aplicações externas, como plugins. 
 

41. De acordo com a definição da W3C (World Wide Web Consortium), a Web Semântica é a Web de dados 

linkados: datas, títulos, número, propriedades químicas e qualquer outro dado que se possa conceber. A 
Web Semântica permite a criação de repositórios de dados na Web, construção de vocabulários e a 

escrita de regras para interoperarem com esses dados. Para tal, disponibiliza um conjunto de tecnologias. 

Assinale a alternativa que indica o modelo de dados utilizado para a publicação e linkagem de dados. 

A) RDF 

B) OWL 

C) SKOS 
D) Diagrama de dados do UML  

E) Modelo Entidade-Relacionamento 
 

42. Sobre o Framework JUnit 4.x, assinale a alternativa correta. 

A) O Junit não permite testar exceções (Exceptions). 

B) Para identifica métodos de teste, é utilizada a anotação @TestCase. 

C) Permite a criação de testes unitários, entretanto estes testes não são automatizados. 

D) Para o teste de métodos que realizam conexões com banco de dados, não é indicado o uso das 

anoteções @BeforeClass a @AfterClass.  
E) Utilizando anotações @Before, você pode criar múltiplos métodos de teste que serão executados antes 

de cada método de teste definido na classe. 
 

43. Sobre a ferramenta de testes Selenium, é correto afirmar: 

A) Pode ser utilizado como uma alternativa ao JUnit. 

B) Uma das suas principais desvantagens é a não realização de testes automatizados. 

C) Permite simular características da rede, como largura de banda e atraso na entrega de pacotes. 

D) Permite a realização de testes em múltiplas plataformas de Browsers. Dentre estes, podemos citar: 

Firefox, Chrome, Safari, Opera e Internet Explorer. 

E) Para muitos dos comandos do Selenium, o alvo (localização do elemento na aplicação Web) é requisitado. 
As únicas formas de localização são as seguintes: pelo parâmetro Id ou pelo parâmetro Name.   

 

44.  Sobre a configuração de domínios virtuais (virtual hosts) no servidor Web Apache, assinale a alternativa correta. 

A) No domínio virtual baseado em nome, o Apache identifica qual domínio deve ser acessado ao ler o 

campo Host: do cabeçalho HTTP. 
B) Para executar mais de um domínio no Apache é preciso que o servidor, em que ele está instalado, 

tenha mais de um endereço IP. 
C) Existem três maneiras de configurar domínios virtuais no Apache: baseado em IP, baseado em nome e 

baseado no proprietário. 
D) Para acessar um domínio virtual, configurado com base no nome, é preciso que o cliente use versão 

HTTP/1.0 ou superior. 
E) Utilizar ip aliases é a melhor solução para configurar domínios virtuais baseados no proprietário.  
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45. Sobre os Padrões Web em Governo Eletrônico (e-PWG), assinale a alternativa correta. 

A) e-PWG exige que o conteúdo das páginas tenha o mesmo visual em todos os navegadores e plataformas. 
B) Uma das diretrizes do e-PWG exige que as páginas tenham no mínimo 100 kB, somados códigos, 

conteúdo e imagens.  
C) Diferente das folhas de estilo, o javascript e suas funções devem estar sempre definidos na seção 

<head> da página HTML. 
D) Os padrões recomendam que as folhas de estilo sejam utilizadas através de folha externa, enquanto as 

folhas internas e estilos inline devem ser evitados. 
E) e-PWG recomenda a utilização de pop-ups para substituir o uso de quadros (frame) em portais 

governamentais, pois os quadros dificultam a impressão e acessibilidade do portal. 
 

46. Utilizando DOM (Document Object Model) é possível acessar e alterar dinamicamente o conteúdo, 

estrutura e estilo de documentos HTML. Considerando a tabela criada com o código abaixo, assinale a 

alternativa que apresenta o código que pode ser utilizado para remover a linha do Carro3.  
 

<table id="minhaTabela"> 

<tr><td>Carro1</td></tr> 

<tr><td>Carro2</td></tr> 

<tr><td>Carro3</td></tr> 

</table> 
 

A) document.getElementById('minhaTabela').deleteRow(2); 
B) document.getElementByName('minhaTabela').removeRow(2); 
C) document.getElementById('table').removeRow(3); 
D) document.getElementByName('table').deleteRow(3); 

E) document.getElementById('minhaTabela').deleteRow(3); 
 

47. Assinale a alternativa correta. 

A) Em HTML alguns atributos podem ser minimizados, mas em XHTML não é permitido abreviar 

atributos. 
B) O XHTML (Extensible HyperText Markup Language) é a reformulação do HTML5 para XML1.0, e 

surgiu para melhorar a integração do HTML5 com o XML. 
C) As principais diferenças entre WebSocket e AJAX estão relacionadas à latência e ao throughput de 

rede, sendo o AJAX mais eficiente com relação às duas métricas. 
D) WebSocket é uma tecnologia que permite a comunicação bidirecional por canais em um único socket TCP 

(Transmission Control Protocol). Ele foi inicialmente projetado no HTML3.2 e aperfeiçoado no HTML4. 
E) Vários elementos que interferem no visual das páginas tornaram-se obsoletos e não são recomendados no 

HTML5. Entretanto, por questões de compatibilidade, os elementos center e applet foram mantidos. 
 

48. Assinale a alternativa que apresenta a propriedade e os pseudo-elementos do CSS utilizados para gerar 
conteúdo.  

A) image, ::add, ::remove 
B) display, ::add, ::remove 
C) content, ::add, ::remove 
D) position, ::before, ::after 
E) content, ::before, ::after 

 

49. Sobre o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG), assinale a alternativa correta. 

A) A recomendação de respeitar os Padrões Web exige que linguagens javascript sejam utilizadas na 

camada de conteúdo das aplicações. 
B) A utilização de âncoras para conteúdos na mesma página não é recomendada, pois atrapalha a 

sequência lógica de leitura da página.  
C) No documento do eMAG, diferente da WCAG internacional, as recomendações de acessibilidade 

estão divididas por níveis de prioridade. 
D) Assim como no documento WCAG, é recomendada a utilização de tabelas para diagramação, bem 

como a disponibilização de atalhos para todas as funções da página via teclado. 
E) Os níveis de cabeçalho (elementos HTML H1 a H6) devem ser utilizados de forma hierárquica, a fim 

de organizar a ordem de importância e subordinação dos conteúdos, facilitando a leitura. 
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50. CSS3 permite que os desenvolvedores usem fontes que não estão instaladas no computador dos usuários. 

Assinale a alternativa que apresenta o código CSS utilizado para declarar a fonte FonteOficial 

(arquivo oficial.woff). 
 

A) @font-face { 
    font-family: FonteOficial; 

    src: url(oficial.woff); 

  } 

B) @font-import { 
    font-name: 'FonteOficial'; 

    src: url('oficial.woff'); 

  } 

C) @font-face { 
    font-name: 'FonteOficial'; 

    src: url(oficial.woff); 

  } 

D) @font-load { 
    font-name: FonteOficial; 

    src: url('oficial.woff'); 

  } 

E) @font-import { 
    font-family: 'FonteOficial'; 

    src: url('oficial.woff'); 

} 

 
 
 
 
 
 


