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

02 A B C D E

03 A B C D E

3.1 A correção da prova será feita por processo de leitu-
ra óptica do cartão-resposta personalizado. Por isso, o 
candidato deverá atentar para a orientação contida 
nesta capa da prova sobre a forma correta de preenchi-
mento do campo relativo a cada questão. Se o campo 
for preenchido em desacordo com essa orientação, o 
candidato arcará com o ônus de não ter computada 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. Somente após decorridas 2 horas e 30 minutos do início 
da prova, o candidato, depois de entregar seu caderno 
de prova e seu cartão-resposta, poderá retirar-se da 
sala de prova. 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 21 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 obje-
tivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato, para 
posterior conferência com o gabarito, somente após de-
corridas 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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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

O código abaixo, dado por Szwarcfiter & Markenzon (SZWARCFITER, Jayme Luiz & MARKENZON, Lilian. 
Estruturas de dados e seus algoritmos. 3.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015),

procedimento hanoi(n, A, B, C) 

               se n > 0 então 

                          hanoi(n – 1, A, C, B)

                          mover o disco do topo de A para B

                         hanoi(n – 1, C, B, A)

Exemplifica um procedimento:

(A) de repetição.
(B) de armazenamento de registro.
(C) de alteração de tipo de dado.
(D) recursivo.
(E) relacional.



Página 12 de 21
CONCURSO PÚBLICO — PROFESSOR EBTT — EDITAL 126/2021 - IFMT

INFORMÁTICA

QUESTÃO 22

Analise as afirmações abaixo a respeito de sub-rotinas: 

I - Quando utilizamos sub-rotinas, podemos realizar desvios na execução dos programas que, em geral, são 
estruturados linearmente.
II - O código de uma sub-rotina é carregado uma vez e pode ser executado quantas vezes forem necessárias.
III - Como o problema pode ser subdividido em pequenas tarefas, os programas tendem a ficar menores e 
mais organizados.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmação(ões):

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

QUESTÃO 23

A respeito dos registros (ou estruturas) utilizados em programas, é INCORRETO afirmar que:

(A) Os registros também podem ser denominados como variáveis compostas homogêneas.
(B) Como qualquer outro tipo de dado, o registro pode ser criado com uma estrutura de dados  simples, uma 

estrutura de dados em matriz unidimensional, ou ainda uma estrutura de dados em matriz 
bidimensional.

(C) Aumentam a complexidade de espaço de algoritmo, levando ao uso exponencial da capacidade 
computacional.

(D) Cada campo de um registro pode ser de um tipo primitivo ou ainda representar outros registros.
(E) Agregam vários dados acerca de uma mesma entidade, permitindo ao programador a criação de novos 

tipos de dados além dos primitivos existentes nas linguagens.

QUESTÃO 24

Quando nos referimos a uma transação no contexto de um SGBD, estamos nos referindo: 

(A) À forma como o SGBD define as restrições aos dados que armazena. Dessa forma, cada informação é 
armazenada na transação como foi idealizada no projeto. 

(B) A um conjunto de operações que uma aplicação de banco de dados realiza e que não violam qualquer 
restrição de consistência do banco de dados.

(C) Ao processo de alteração da estrutura do banco de dados, atualizando seu minimundo e o mantendo útil 
para a aplicação à qual está destinado.

(D) À possibilidade de cada solicitação ao Banco de Dados ser atendida de forma assíncrona, ou seja, 
permitindo o acesso controlado a dados porém em momentos distintos, aumentando assim a segurança 
do processo de atualização.

(E) A uma maneira de manter os dados isolados das aplicações. Assim, quando alteramos a aplicação, 
podemos manter os dados como estão originalmente no banco de dados, sem alterá-los.

QUESTÃO 25

Analise as afirmações abaixo a respeito da álgebra e do cálculo relacional:

I - O produto cartesiano é uma operação da álgebra relacional a partir da teoria dos conjuntos que cria tuplas 
com a combinação dos atributos de duas relações.
II - As operações União, Interseção e Subtração são operações para definições de cálculos relacionais sem as 
quais não é possível elaborar os caminhos procedurais para a criação de uma consulta.
III - Uma expressão de cálculo relacional cria uma nova relação, que é especificada em termos de variáveis 



Página 13 de 21
CONCURSO PÚBLICO — PROFESSOR EBTT — EDITAL 126/2021 - IFMT

INFORMÁTICA

que abrangem as linhas das relações armazenadas no banco de dados ou as colunas das relações 
armazenadas.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmação(ões):

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

QUESTÃO 26

Acerca das categorias de  modelos de dados, é INCORRETO afirmar que:

(A) As categorias (Conceitual, Representacional e Físico) têm relação com os níveis da modelagem do banco 
de dados onde os modelos Conceituais se aproximam de detalhes de visão do usuário e, na outra ponta, 
os modelos Físicos que representam o mínimundo real que estamos retratando nas definições.

(B) Os modelos de dados Orientado a Objetos, em Rede e Hierárquico são exemplos de Modelo de Dados 
Representacional.

(C) O MER (Modelo Entidade-Relacionamento) é um tipo de Modelo de Dados Representacional. Esta 
categoria de modelo de dados serve de ponte entre as as duas outras categorias dentro de um projeto de 
banco de dados (Conceitual e Físico), traduz o que se deseja modelar e traz alguns detalhes que servirão 
para a implementação do projeto.

(D) O modelo de dados representacional possui detalhes que descrevem sua estrutura, ou seja, define o 
objeto ou conceito que quer representar através de suas características e relacionamentos entre si.

(E) Rotas de acesso, ordem de registros e formatos de registros são definições elaboradas dentro do Modelo 
de Dados Físico e descrevem os conceitos tratados dentro do projeto representacional do banco de 
dados, de forma que seja possível sua implementação em baixo nível.

QUESTÃO 27

A respeito das definições da Arquitetura 3 Esquemas dadas por Elmasri & Navathe (ELMASRI, R.; NAVATHE, 
S.B. Sistemas de Banco de Dados. 4ª Ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2005), selecione dentre as 
afirmações abaixo a CORRETA: 

(A) Os esquemas a que esta arquitetura se refere são: Esquema Interno, Esquema Externo e Esquema 
Relacional, sendo este último responsável pelas definições de dados que serão armazenados dentro do 
SGBD.

(B) Ela explica melhor a independência de dados, ou seja, a capacidade de se alterar um dado sem que o 
registro que o possui sofra qualquer alteração em sua estrutura.

(C) A maioria dos SGBDs (Sistemas de Gestão de Bases de Dados) não possuem os aspectos necessários para 
a separação dos três níveis completamente, mas ainda assim suportam a arquitetura de três esquemas 
de alguma forma, auxiliando assim o usuário especializado a visualizar tais níveis de forma conveniente.

(D) Apesar de possuir um esquema externo, um SGBD com essa abordagem não possui a capacidade de 
oferecer o suporte a múltiplas visões de usuários, já que este esquema diz respeito a interfaces de 
programas que têm acesso ao banco como APP´s, sites e softwares para desktops.  

(E) Mapeamento é a denominação que se dá para as conexões entre as entidades do esquema lógico. Desta 
forma, garante-se que o que está sendo requisitado no nível externo será recuperado no nível conceitual 
e vice-versa.

QUESTÃO 28

“Muitas pessoas pensam que software é simplesmente outra palavra para programas de computador. No 
entanto, quando falamos de engenharia de software, não se trata apenas do programa em si.” 

Este trecho de Sommerville (SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice 
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Hall, 2011) chama a atenção ao fato de que a construção de um software frequentemente implica, além da 
sua programação: 

I - Na definição de dados de configuração necessários para a operação do programa de forma correta. Esta 
documentação deve explicar ao usuário como utilizar o sistema e deve ser atualizada a cada modificação que 
implique na alteração dos procedimentos descritos.
II - Na necessidade de criação de diversos programas separados que são arquitetonicamente relacionados 
para que funcionem em conjunto, de forma a atingir níveis satisfatórios de manutenibilidade, confiança, 
proteção, eficiência e aceitabilidade.
III - Na definição intrínseca de extensa documentação, que defina de forma inequívoca cada componente 
elaborado do software, relacionando-os com seus requisitos levantados antes, durante e depois da execução 
do projeto.
IV - A aplicação das ideias fundamentais da engenharia de software, que são processos de software, 
confiança, proteção, requisitos e reuso.

Está CORRETO o que se afirma em:

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

QUESTÃO 29

Analise as afirmações abaixo a respeito dos processos de software, elaboradas com base em  Sommerville 
(SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011), e assinale a 
alternativa INCORRETA:

(A) As partes de um projeto de software que são difíceis de especificar antecipadamente, como a interface 
com o usuário, devem sempre ser desenvolvidas por meio de uma abordagem incremental.

(B) Para sistemas de grande porte, faz sentido combinar algumas das características do modelo em cascata e 
dos modelos de desenvolvimento incremental, pois é preciso ter informações sobre os requisitos 
essenciais do sistema para projetar uma arquitetura de software que dê suporte a esses requisitos, e isso 
não pode ser desenvolvido incrementalmente.

(C) Os modelos genéricos não são descrições definitivas dos processos de software, ou seja , são abstrações 
que podem ser usadas para explicar diferentes abordagens de desenvolvimento de software.

(D) As quatro atividades básicas — especificação, desenvolvimento, validação e evolução — foram 
criteriosamente hierarquizadas dessa forma para atender e trazer o sentimento de segurança e 
estabilidade e, por esse motivo, aparecem nessa ordem em qualquer processo de produção de software 
que for adotado.

(E) Processos reais de software são intercalados com sequências de atividades técnicas, de colaboração e de 
gerência, com o intuito de especificar, projetar, implementar e testar um sistema de software.

QUESTÃO 30

Atualmente, o gerenciamento de riscos é reconhecido como uma das mais importantes tarefas de 
gerenciamento de projetos e envolve a identificação e a avaliação dos importantes riscos do projeto para 
estabelecer a probabilidade de que eles aconteçam e as consequências para o projeto caso esses riscos 
ocorram. Neste contexto, Sommerville (SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 9. ed. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2011) afirma que o gestor de projetos de software deve:

(A) Durante o processo de análise de riscos, considerar cada risco identificado e fazer um julgamento sobre a 
probabilidade e a gravidade desses riscos. É necessário que confie em seu próprio julgamento, na 
experiência advinda de projetos anteriores e de problemas que surgiram neles, pois não é possível fazer 
uma avaliação precisa e numérica da probabilidade e gravidade de cada risco.

(B) Impedir que haja riscos dentro de um projeto e estar preparado para as situações que tragam algum nível 
de suscetibilidade a impedimentos à conclusão de suas atividades ou ainda que as atrasem.
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(C) Estar ciente de que não é possível pensar em ações que possam ser tomadas para cada um dos riscos 
identificados. Deve-se então procurar minimizar a interrupção do projeto, caso ocorra o problema que foi 
escolhido para ser sanado. Isso simplifica o processo de planejamento de contingência.

(D) O número certo de riscos a serem monitorados deve depender do projeto, no entanto o número de riscos 
escolhidos para monitoração precisa ser igual ao número de riscos identificados na tarefa de análise, sob 
pena de inviabilizar o projeto com os efeitos nocivos de sua concretização.

(E) Ter a certeza da existência de riscos e a certeza da impossibilidade de tratá-los. Na gestão de riscos em 
projetos de softwares, a atividade de identificação é a única saída para não sofrermos os efeitos de tais 
incidentes e as ações de contenção estão limitadas à sua remediação graças à sua imprevisibilidade.

QUESTÃO 31

Considere as seguintes afirmativas sobre estratégias de organização de arquivos: 

I - Nos arquivos de registros desordenados (Heap Files), os registros estão posicionados no arquivo segundo a 
ordem pela qual foram incluídos, de forma que novos registros são acrescentados ao final do arquivo.
II - Nos arquivos de registros ordenados (Sorted Files), podemos ordenar fisicamente os registros de um 
arquivo em um disco a partir dos valores de um de seus campos — chamado campo de classificação. Isso 
leva a um arquivo ordenado ou sequencial.
III - Arquivos ordenados (Sorted Files) têm algumas vantagens sobre arquivos desordenados. A leitura dos 
registros na ordem de valores da chave de classificação se torna extremamente eficiente porque nenhuma 
classificação se faz necessária.
IV - Nos arquivos de registros desordenados (Heap Files), incluir um novo registro é muito eficiente: o 
endereço do último bloco do arquivo é mantido no cabeçalho do arquivo. Entretanto, a pesquisa por um 
registro, usando qualquer condição, envolve uma pesquisa sequencial bloco a bloco do arquivo — um 
procedimento dispendioso.

Está CORRETO o que consta em:

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

QUESTÃO 32

Relacione os comandos a seguir de acordo com a sua categoria na linguagem SQL:

(1)  – DDL – Data Definition Language

(2) – DML – Data Manipulation Language

(3) – DCL – Data Control Language

Comandos:

(   ) GRANT

(   ) CREATE

(   ) DELETE

(   ) INSERT

(   ) DROP

(A) 1, 1, 2, 2 e 3.
(B) 3, 1, 2, 2 e 1.
(C) 2, 3, 1, 3 e 1.
(D) 3, 2, 2, 1 e 3.
(E) 2, 1, 3, 1 e 2.
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QUESTÃO 33

A tomada de decisão organizacional exige uma visão abrangente de todos os aspectos de uma empresa, de 
modo que muitas organizações criaram Data Warehouses consolidados, que contêm dados extraídos de 
vários bancos de dados mantidos por diferentes unidades empresariais, com informações históricas e de 
resumo. Depois de seu esquema ser projetado, o Data Warehouse precisa ser preenchido. A aquisição de 
dados envolve um sequência de passos.

Assinale a alternativa que apresenta os passos na sequência CORRETA.

(A) Extração, Limpeza, Transformação, Atualização e Carregamento.
(B) Extração, Limpeza, Transformação, Carregamento e Atualização.
(C) Limpeza, Extração, Transformação, Carregamento e Atualização.
(D) Extração, Transformação, Limpeza, Carregamento e Atualização.
(E) Limpeza, Extração, Transformação, Atualização e Carregamento.

QUESTÃO 34

Sobre backup e recuperação, analise.

I - Se houver um dano extenso em uma grande porção do banco de dados por conta de falha catastrófica, tal 
como um crash de disco, o método de recuperação restaura uma cópia anterior do banco de dados, que 
estava guardada em um arquivo de armazenamento, e o reconstrói num estado mais atual, reaplicando ou 
refazendo as operações das transações armazenadas no log até o instante da falha.
II - Quando o banco de dados não for danificado fisicamente, mas se tornar inconsistente por causa de uma 
falha não catastrófica, a estratégia é reverter quaisquer mudanças que causaram a inconsistência, 
desfazendo algumas operações. Nesse caso, não necessitamos de uma cópia arquivada completa do banco 
de dados. De preferência, as entradas mantidas em um log on-line do sistema serão consultadas durante a 
recuperação.
III - Na técnica de atualização imediata, somente se atualiza o banco de dados fisicamente no disco logo 
depois que uma transação alcance seu ponto de efetivação; as atualizações são, então, gravadas no banco de 
dados. Antes que a efetivação seja alcançada, todas as transações atualizam seus registros no espaço de 
transação local (ou buffers).
IV - Nas técnicas de atualização adiada, o banco de dados pode ser atualizado por algumas operações de 
uma transação antes que ela alcance seu ponto de efetivação. Entretanto, essas operações estarão 
normalmente registradas no log em disco, pois uma gravação forçada foi feita antes que elas fossem 
aplicadas ao banco de dados, tornando possível a recuperação.

Estão CORRETAS apenas as afirmativas:

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

QUESTÃO 35 

Sobre administração de usuários e perfis de acesso em banco de dados, analise.

I - As políticas de Controle de Acesso Discricionário (CAD) são caracterizadas por um alto grau de flexibilidade, 
que as torna adequadas para uma grande variedade de domínios de aplicação. 
II - A principal vantagem dos modelos CAD é a proteção contra ataques maliciosos, como os cavalos de Troia 
embutidos em programas de aplicação.
III - O Controle de Acesso Baseado em Papéis (CABP) pode ser uma alternativa viável para os tradicionais 
controles de acesso discricionário e obrigatório; ele assegura que apenas aos usuários autorizados seja dado 
acesso a certos dados ou recursos. 
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IV - No CABP os usuários criam sessões durante as quais podem ativar um subconjunto de papéis aos quais 
pertencem. Cada sessão pode ser atribuída a muitos papéis e mapear vários usuários. Muitos SGBDs têm 
permitido o conceito de papéis, aos quais  privilégios podem ser atribuídos.

Estão CORRETAS apenas as afirmativas:

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

QUESTÃO 36

Qual é a saída do código Java a seguir?



Página 18 de 21
CONCURSO PÚBLICO — PROFESSOR EBTT — EDITAL 126/2021 - IFMT

INFORMÁTICA

(A) Shots:2 Status:Safety
(B) Shots:3 Status:Experimental
(C) Shots:3 Status:Safety
(D) Shots:1 Status:Safety
(E) Shots:2 Status:Experimental

QUESTÃO 37

O seguinte diagrama de classes representa uma modelagem fictícia de um título público de investimento.

Considerando o diagrama, avalie as afirmações a seguir.

I - A classe Título Público é composição da classe Taxa de Juros
II - As classes LTN, NFT e NTN são subclasses da classe Título Público.
III - A associação indica quo o Investidor pode adquirir muitos Títulos Públicos.
IV - As classes LTN, NFT e NTN não possuem um relacionamento de associação com a classe Investidor, já 
que as subclasses não herdam as associações da superclasse.

É CORRETO o que se afirma em:

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

QUESTÃO 38

Dado o seguinte modelo relacional:

PRODUTOS (PRODUTO_ID, NOME)

PEDIDO (PEDIDO_ID, PRODUTO_ID, QUANTIDADE, VALOR)

PRODUTO_ID REFERENCIA PRODUTO(PRODUTO_ID)

A consulta SQL que retorna o nome do produto mais vendido é:

(A) SELECT PRODUTOS.NOME FROM PEDIDO, PRODUTOS 

WHERE PRODUTOS.PRODUTO_ID = PEDIDO.PRODUTO_ID

GROUP BY PEDIDO.PRODUTO_ID
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(B)

(C)

(D)

(E)

HAVING COUNT(QUANTIDADE) = 

( SELECT MAX(QTD) FROM 

( SELECT COUNT(QUANTIDADE) QTD, PRODUTO_ID FROM PEDIDO

GROUP BY PRODUTO_ID) AS RESULT )

SELECT P.NOME, MAX(QUANTIDADE) FROM PRODUTOS P, PEDIDO PD

WHERE P.PRODUTO_ID = PD.PRODUTO_ID

GROUP BY PD.PRODUTO_ID

ORDER BY MAX(QUANTIDADE ) DESC

SELECT PRODUTOS.NOME FROM PEDIDO, PRODUTOS 

WHERE PRODUTOS.PRODUTO_ID = PEDIDO.PRODUTO_ID

GROUP BY PEDIDO.PRODUTO_ID

HAVING SUM(QUANTIDADE) = 

( SELECT MAX(QTD) FROM 

( SELECT SUM(QUANTIDADE) QTD, PRODUTO_ID FROM PEDIDO

GROUP BY PRODUTO_ID) AS RESULT )

SELECT P.NOME, SU(QUANTIDADE) FROM PRODUTOS P, PEDIDO PD

WHERE P.PRODUTO_ID = PD.PRODUTO_ID

GROUP BY PD.PRODUTO_ID

ORDER BY SUM(QUANTIDADE ) DESC

SELECT NOME, SUM(QUANTIDADE) FROM PRODUTOS P

INNER JOIN PEDIDO PD

ON P.PRODUTO_ID = PD.PRODUTO_ID

GROUP BY PD.PRODUTO_ID

ORDER BY SUM(QUANTIDADE) DESC

QUESTÃO 39

Padrões de projeto (Design Patterns) são soluções típicas para problemas comuns em projeto de software. O 
código fonte abaixo é referente à implementação de qual Padrão de Projeto?
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(A) Singleton.
(B) Prototype.
(C) Composite.
(D) Bridge.
(E) Builder.

QUESTÃO 40

Analise o trecho de código em PHP apresentado abaixo.

Qual valor será exibido? 

(A) 16.
(B) 24.
(C) 120.
(D) 128.
(E) 256.
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