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Questão 17 

É um conjunto de dados referenciados por um mesmo nome 
e que necessita de mais de um índice para ter seus elementos 
individualizados. Sua estrutura pode possuir n dimensões. 
Esta definição diz respeito a:  

A) Vetores. 

B) Algoritmos de Pesquisa. 

C) Algoritmos de Ordenação. 

D) Seleção Composta. 

E) Matrizes. 

 

Questão 18 

É semelhante a um procedimento, e, obrigatoriamente, deve 
retornar um valor em seu nome, desde que seja declarado em 
seu cabeçalho o tipo de retorno. Essa afirmação está 
relacionada a: 

A) Procedimentos. 

B) Funções. 

C) Variáveis. 

D) Modularização. 

E) Matriz. 

 

Questão 19 

É um banco de dados do sistema operacional Windows. 
Através dele, todas as configurações painel de controle do 
sistema operacional podem ser alteradas. Para acessá-lo, 
deve ser digitado na opção “Executar” do Menu Iniciar, o 
comando: 

A) Regedit 

B) Winver 

C) Telnet 

D) Control Admintools 

E) Chkdsk 

 

Questão 20 

Sobre a arquitetura RISC é correto afirmar que: 

A) Utiliza controle micro programado, requerendo múltiplos 
ciclos de máquina para execução. 

B) Um exemplo de implementação é a arquitetura x86. 

C) Possui um conjunto reduzido de instruções, se 
comparado com a arquitetura CISC. 

D) É ideal para desktops e processamento de áudio e 
vídeo. 

E) Utiliza instruções de tamanho variável. 

Questão 21 

Conforme definições da Internet Assigned Numbers Authority 
(IANA), cada serviço de rede utiliza uma porta padrão. 

Responda qual das alternativas corresponde as afirmações 
verdadeiras: 

I Ao configurar um servidor web, a porta padrão para 
acesso seguro ao protocolo https é a porta 443. 

II Ao configurar um servidor de impressão por internet 
(IPP) deve-se utilizar a porta 631. 

III A configuração de um cliente de e-mail pode utilizar a 
porta 25 para envio de mensagens e a porta 143 para 
recebimento de mensagens. 

IV Para realizar conexões seguras entre 2 computadores 
usando o The Secure Shell (SSH), utiliza-se por padrão 
a porta 21. 

  

A) Apenas a I, II e III estão corretas. 

B) Apenas a I, III e IV estão corretas. 

C) Apenas a II, III e IV estão corretas. 

D) Todas estão corretas. 

E) Apenas a I, III estão corretas. 

 

Questão 22 

As normas IEEE 802 tem como objetivo padronizar redes 
locais e metropolitanas nas camadas física e de enlace do 
modelo OSI. Qual das afirmativas abaixo não corresponde a 
uma norma IEEE 802? 

A) IEEE 802.3 - define o padrão Ethernet. 

B) IEEE 802.8 - define o padrão para Fibra óptica. 

C) IEEE 802.11 - define o padrão para redes Wireless. 

D) IEEE 802.13 - define o padrão para redes Bluetooth. 

E) IEEE 802.16 - define o padrão para redes WiMAX. 

 

Questão 23 

Você trabalha como analista de sistemas numa empresa que 
utiliza o S.O. Linux e precisou baixar o arquivo 
http://bestlinux.lnx.br/iso/BESTLINUX-6.1.iso utilizando o 
comando wget. Porém quando estava 95% completado, sua 
conexão foi interrompida. Qual o comando completo deve se 
utilizar para retornar o download de onde parou, sem que seja 
preciso baixar o arquivo novamente? 

A) wget -i /wget/tmp.txt 

B) wget -b http://bestlinux.lnx.br/iso/BESTLINUX-6.1.iso 

C) wget -c http://bestlinux.lnx.br/iso/BESTLINUX-6.1.iso 

D) wget--limit-rate=100khttp://bestlinux.lnx.br/iso/BESTLINUX-
6.1.iso 

E) wget -0 http://bestlinux.lnx.br/iso/BESTLINUX-6.1.iso 
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Questão 24 

Considere o seguinte algoritmo em pseudocódigo:  

 

algoritmo  

declare a, b numerico  

escreva "Digite um número:"  

leia a  

b <- resto(a, 2)  

se b = 1 entao 

escreva "O número é par"  

senao 

escreva "O número é ímpar"  

fim_algoritmo. 

 

Considere a alternativa correta, caso seja “3” o valor 
informado: 

A) Será exibido “par”, porém, isso é um erro de 
programação. 

B) Será exibido “ímpar”. 

C) Será exibido “par”. 

D) Será exibido “ímpar”, porém, isso é um erro de 
programação. 

E) Nenhum valor será exibido, porque há um erro na 
programação. 

 

Questão 25 

Considere os itens: 

(A) Fila duplamente terminada; 

(B) Busca Linear; 

(C) Bubble Sort 

  

Qual a ordem correta ao associar com os itens abaixo: 

  

(  )  Inserção e remoção em tempo constante 

(  )  Consulta que busca elemento por elemento 

(  )  Consulta atravessa a lista toda, diversas vez 

(  )  Consiste na troca de valores entre posições consecutivas 

(  ) Pode simular tanto as operações de uma pilha como as 
de uma fila. 

(  ) No melhor caso, o elemento buscado é encontrado logo 
na primeira tentativa 

 

A) B-B-C-C-A-A 

B) C-A-C-A-B-B 

C) A-C-C-B-A-B 

D) C-A-B-C-A-B 

E) A-B-C-C-A-B 

Questão 26 

A função string do banco de dados MySQL que executa a 

procura de um determinado caracter ou uma determinada 
sequência dentro da string é denominada: 

 

A) REGEXP 

B) RPAD 

C) CAST 

D) STRCHR 

E) RTRIM 

 

Questão 27 

Considere o trecho de código PHP a seguir: 

 

 

  

 

O código não executará corretamente pois: 

 

A) As aspas na quinta linha deveriam ser duplas. 

B) Há erro no comentário, na segunda linha. 

C) As aspas na sétima linha deveriam ser simples. 

D) O encerramento do código está errado. 

E) Há erro no comando if, na quarta linha. 

 

Questão 28 

Recurso do banco de dados que permite considerável 

redução do tráfego de informações pela rede, podem ser 

compartilhadas com todas as aplicações cliente que acessam 

o banco de dados e permitem dividir uma tarefa complexa em 

módulos. 

  

A) trigger (gatilho). 

B) view (visão). 

C) stored procedure (procedimento armazenado). 

D) dicionário de dados. 

E) esquema de banco de dados. 
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Questão 29 

Em um banco de dados em condições ideais, uma tabela 
chamada MatriculaAluno possui os registros abaixo: 

 

 

 

 

 Ao ser digitado um comando SQL, foi exibido na tela: 

 

 

 

 

 

 

O comando SQL(Structured Query Language) digitado foi: 

 

A) SELECT * FROM MatriculaAluno WHERE DataMatricula 

BETWEEN '2015-02-01' AND '2015-02-28'; 

 

B) SELECT * FROM MatriculaAluno WHERE DataMatricula 

>='2015-02-01' OR DataMatricula <='2015-02-28'; 

 

C) SELECT NumeroMatricula, DataMatricula FROM 

MatriculaAluno WHERE DataMatricula IN ('2015-02-01' 

AND '2015-02-28'); 

 

D) SELECT * FROM MatriculaAluno WHERE DataMatricula 

>'2015-02-10' AND DataMatricula <'2015-02-25'; 

 

E) SELECT NumeroMatricula, DataMatricula FROM 

MatriculaAluno WHERE DataMatricula BETWEEN 

('2015-02-01','2015-02-28'); 

Questão 30 

O NIST (National Instutite of Standards and Technology) criou 
a principal definição de computação em nuvem e também 
definiu os três modelos de serviços que a compõem: 

 

I Software como Serviço (SaaS – Software as a Service): 
O consumidor não gerencia nem controla a infraestrutura 
na nuvem (rede, servidores, sistemas operacionais, 
armazenamento, ou mesmo recursos individuais da 
aplicação). Com exceção de algumas configurações 
limitadas. 

II Plataforma como Serviço (PaaS – Platform as a 
Service): O recurso fornecido ao consumidor é instalar 
na infraestruturana nuvem aplicativos criados ou 
adquiridos pelo consumidor, desenvolvidos com 
linguagens de programação, bibliotecas, serviços e 
ferramentas suportados pelo fornecedor ou compatíveis. 

III Infraestrutura como Serviço (IaaS – Infrastructure as a 
Service): O recurso fornecido ao consumidor é 
provisionar processamento, armazenamento, 
comunicação de rede e outros recursos de computação 
fundamentais nos quais o consumidor pode instalar e 
executar softwares em geral, incluindo sistemas 
operacionais e aplicativos. 

  

A) Apenas a I, II estão corretas. 

B) Apenas a I, III estão corretas. 

C) Apenas a II está correta. 

D) Todas estão corretas. 

E) Apenas a I, está correta. 

 

Questão 31 

Uma das formas de conexão entre dispositivos periféricos e o 

computador é o Universal Serial Bus, conhecido pela sigla 

USB. Considerando o padrão USB, marque a alternativa 

incorreta: 

  

A) A taxa máxima de transferência de dados no padrão 

USB 3.1 é de 10Gbps. 

B) Com a utilizando de hubs, podemos conectar no máximo 

127 dispositivos em uma única porta. 

C) USB 3.1 com conectores Type-C não são compatíveis 

com as versões anteriores (2.0 e 3.0). 

D) USB-OTG é complemento à versão USB 2.0 que permite 

suporte a conexões diretas entre dispositivos OTG. 

E) O padrão USB permite que no mesmo cabo trafegue 

dados e energia elétrica. 
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Questão 32 

Considera uma tabela de banco de dados denominada 

TURMA, com atributos TURMA1, TURMA2 e TURMA3, 

contém em sua instância 8 registros, com os seguintes 

valores: 

 

A,B,A 

B,C,D 

E,D,C 

C,F,C 

A,C,D 

F,A,G 

D,E,B 

D,E,G 

 

 

Ao executar o seguinte comando, informe quantos registros 

serão removidos 

 

 delete from turma 

 where exists 

  (select * FROM turma t2 

 where turma.turma1 = t2.turma1 

 and turma.turma2= t2.turma2) 

 

A) 0 

B) 8 

C) 2 

D) 4 

E) 7 

 

Questão 33 

O técnico de TI configurou um host no endereço 

172.16.16.16/16 no formato IPv4. Com base nas afirmações 

abaixo, responda: 

  

A) A máscara de rede no formato binário é 

11111111.11111111.11111111.00000000 

B) O endereço de rede desta sub-rede é 172.16.16.0 e de 

broadcast é 172.16.255.255 

C) A máscara de rede no formato decimal é 255.255.255.0 

D) É possível atribuir 65536 endereços válidos para hosts 

E) Conforme a RFC 1918 esta rede é classificada como 

classe C1 

Questão 34 

A humanidade já conhece o sistema de numeração decimal 
ou de base 10, que utiliza os 10 algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 e 9 para representação dos números reais.  Sabe-se que 
num sistema decimal cada algarismo tem um valor posicional, 
ou seja, cada algarismo tem um peso de acordo com a sua 
posição na representação do valor. 

Um aspecto muito importante da representação de um 
número é o VALOR POSICIONAL dos algarismos que o 
compõe. Com base nessas informações qual seria o 
resultado correspondente ao número 508 

 

A) 5 * 10^2 + 0 * 10^1 + 8 * 10^0 

B) 5 + 10^2 * 0 + 10^1 * 8 + 10^0 

C) 5 * 1^2 + 0 * 1^1 + 8 * 1^0 

D) 10 * 5^2 + 10 * 0^1 + 10^0 

E) 5 / 10^2 + 0 / 10^1 + 8 / 10^0 

 

Questão 35 

Responsável por sincronizar as atividades do sistema e 
conduzir o status e a informação de controle de/para o 

Microprocessador. Para sua formação são necessários ao 
menos 10 linhas de controle. Estas afirmações dizem respeito 
a: 

 

A) Barramento de Controle ou Control Bus. 

B) Barramento de Dados ou Address Bus. 

C) Barramento de Endereço ou Data Bus. 

D) Barramento de CPU ou CPU Bus. 

E) Barramento de Memória ou Memory Bus. 

 

Questão 36 

Em programação de computadores podemos definir blocos 
de programas que pode ser uma função ou um procedimento. 
Sobre funções e procedimentos, pode-se afirmar que: 

 

A) as funções sempre retornam valores do mesmo tipo 
recebido e procedimentos não. 

B) as funções não retornam um único valor e 
procedimentos retornam valores. 

C) as funções e procedimentos não retornam valores. 

D) as funções retornam um único valor e procedimentos 
executam instruções que podem ou não retornar valores. 

E) as funções nunca retornam valor com tipo e 
procedimentos retornam valores do mesmo tipo 
recebido. 
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Questão 37 

Qual o tipo de algoritmo utilizado na implementação do código 
abaixo: 

 

// Programa C para implementação do programX 

#include 

void swap(int *xp, int *yp) 

{ 

int temp = *xp;      

*xp = *yp; 

*yp = temp; 

} 

 

// Função para implementar o programX 

void programX(int arr[ ], int n) 

{ 

int i, j; 

for (i = 0; i < n-1; i++)      

 

// Últimos elementos i que estão em vigor   

for (j = 0; j < n-i-1; j++)             

if (arr[ j ] > arr[ j+1 ]) 

swap(&arr[ j ], &arr[ j+1 ]); 

} 

/* Função para imprimir a matriz */ 

void printArray(int arr[ ], int size) 

{ 

    int i; 

     for (i=0; i < size; i++)          

printf("%d ", arr[ i ]);      

printf("n"); 

} 

 

// Programa do Driver para as funções acima  

int main() 

{ 

int arr[] = {64, 34, 25, 12, 22, 11, 90};      

int n = sizeof(arr)/sizeof(arr[0]);      

programX (arr, n);      

printf("Sorted array: \n");      

printArray(arr, n);      

return 0; 

} 

   

 

A) Bubble Sort . 

B) Selection Sort . 

C) Insertion Sort. 

D) Recursividade. 

E) Pesquisa Binária. 

Questão 38 

Considerando o conceito de Sistemas Distribuídos é correto 
afirmar que: 

 

 

I é uma coleção de processadores fracamente acoplados 

interconectados por uma rede de comunicação. 

 

II O sistema é visível ao usuário, que pode escolher qual 

computador ele preferirá utilizar. 

 

III São justificativas para construir um sistema distribuído? 

o compartilhamento de recursos, velocidade de 

computação, confiabilidade e comunicação. 

 

IV Geralmente não é possível fazer a distinção entre falha 

de link, falha de site e perda de mensagem. 

 

A) Apenas a I, II e III estão corretas. 

B) Apenas a I, III e IV estão corretas. 

C) Apenas a II, III e IV estão corretas. 

D) Todas estão corretas. 

E) Apenas a I, III estão corretas. 

 

Questão 39 

Em um computador com o sistema operacional GNU/Linux, 
utilizando o comando chmod foi atribuído a um arquivo a 
permissão 644. Assinale a alternativa correta. 

   

A) -rw-rw-r-- Leitura e gravação para o dono, leitura e 
gravação para o grupo e leitura para outros. 

 

B) rw-r--r-- Leitura e execução para o dono, leitura para o 
grupo e leitura para outros. 

 

C) -rw-rw---x Leitura e gravação para o dono, leitura e 
gravação para o grupo e execução para outros. 

 

D) -rwxrwx--- Leitura e gravação e execução para o dono, 
leitura gravação e execução para o grupo e nada para 
outros. 

 

E) -rw-r----- Leitura e gravação para o dono, e leitura para o 
grupo. 
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Questão 40 

Associe as operações relativas a sessões com as funções 
PHP para realizá-las: 

 

1.Iniciar uma sessão 

2.Registrar variáveis 

3.Apagar variáveis específicas 

4.Verificar variáveis 

5. Apagar todas variáveis 

  

(    ) session_start() 

(    ) session_destroy() 

(    ) session_register() 

(    ) unset($_SESSION[...]) 

(    ) isset($SESSION[...]) 

 

A) 1;3;2;5;4 

B) 1;5;2;3;4 

C) 1;5;4;3;2 

D) 1;3;2;3;4 

E) 1;3;4;5;2 

 

Questão 41 

Considerando um determinado banco de dados relacional, 
analise a consulta SQL abaixo: 

 

 1 Select nomeAluno, cpfAluno, datanascimentoAluno 

2 from matricula 

3 where  situação=ativo 

4 order by nomeAluno 

 

Com base na consulta, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) 
em cada afirmativa. 

  

(  ) A linha 1 indica lista de atributos da tabela matricula 

(  ) A linha 4 indica que o resultado será agrupado por 
nomeAluno. 

(  ) A linha 2 indica a operação de produto cartesiano, se 
acordo com conceitos da álgebra relacional 

(  ) A linha 3 indica uma operação de seleção inválida 

 

A) V-F-V-F 

B) F-F-V-V 

C) V-F-V-V 

D) V-V-V-V 

E) V-V-V-F 

Questão 42 

Atualmente existem uma centena de linguagens de programação 
e vários métodos para se representar a solução de problemas, 
por isso, aprende-se a programar construindo e desenvolvendo 
algoritmos.  A seguir, temos 3 descrições que dizem respeito as 
etapas utilizadas para solucionar problemas: 

1º) _____________: etapa onde o problema a ser resolvido é 
estudado em detalhes para definição dos materiais e passos 
necessários para a sua resolução. 

2º) _____________: utilização de ferramentas para descrever o 
problema com suas soluções. 

3º) _____________: descrição narrativa, fluxograma ou 
português estruturado 

  

Complete a informação acima escolhendo apenas umas das 
alternativas: 

 

A) 1º) Algoritmo, 2º) Análise e 3º) Ferramentas. 

B) 1º) Algoritmo, 2º) Ferramentas e 3º) Análise. 

C) 1º) Análise, 2º) Ferramentas e 3º) Algoritmo. 

D) 1º) Análise, 2º) Algoritmo e 3º) Ferramentas. 

E) 1º) Ferramentas, 2º) Análise e 3º) Algoritmo. 

 

Questão 43 

Para uma boa Política de Classificação da Informação, é 
essencial alocar recursos ou serviços de proteção 
apropriados para cada tipo de informação. Nesse sentido, se 
define uma política de backup mais adequada para cada perfil 
organizacional. Selecione a alternativa que descreve 
corretamente um backup do tipo DIÁRIO? 

A) Dentre os arquivos selecionados são copiados apenas 
os arquivos modificados naquele dia corrente. Torna-se 
um tipo de cópias de segurança útil quando é necessário 
gravar para o usuário apenas os dados que o mesmo 
lidou naquele dia, não afetando assim o atributo do 
arquivo. 

B) Dentre os arquivos selecionados são copiados apenas 
aqueles que estiverem realmente desatualizados (com 
seu atributo arquivo marcado). Esse tipo de cópia de 
segurança, no entanto, não afeta o atributo arquivo. 

C) Dentre os arquivos selecionados são copiados apenas 
aqueles que estiverem realmente desatualizados (com 
seu atributo arquivo marcado). Ademais, terminando a 
cópia, todos esses arquivos terão seu atributo arquivo 
desmarcados. Sendo essa a estratégia escolhida, para 
restaurar o sistema em uma situação de perda total dos 
dados, é essencial restaurar o último backup normal, 
assim como, retomar com totalidade de fitas de backup. 

D) Copia todos os arquivos selecionados, independente no 
último status do backup ter sido realizado. Esse tipo de 
cópia de segurança, no entanto, não atualiza o atributo 
arquivo. Dessa forma, arquivos copiados não terão o seu 
atributo arquivo desmarcado. 

E) Nesse tipo de backup, você estará indicando ao 
programa de backup que todos os arquivos selecionados 
devem ser copiados, independentes de estarem ou não 
com sua cópia de segurança atualizada. Todos os 
arquivos copiados ao final terão o seu atributo arquivo 
desmarcado. 
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Questão 44 

É um software relacionado dos termos em inglês malicious e 
software. Pode ser um software ilícito, assim como, um 
aplicativo legal que, devido falha de programação, execute 
funções que podem causar algum tipo de dano, ou ainda, 
roubo de informações (confidenciais ou não). 

Identifique a alternativa correta a seguir: 

A) Malware. 

B) Spyware. 

C) Shareware. 

D) Trojan. 

E) Wormware. 
 

Questão 45 

O técnico de TI configurou uma rede de computadores para 
que ela tivesse pelo menos 720 computadores na mesma 
subrede. Para isso ele usou qual configuração para o 
endereço IPv4 e máscara de rede no formato decimal? 

A) Endereço de rede IPv4 192.168.0.0, e máscara no 
formato decimal: 255.255.255.0 

B) Endereço de rede IPv4 172.16.1.0, e máscara no 
formato decimal: 255.0.224.0 

C) Endereço de rede IPv4 172.16.1.720, e máscara no 
formato decimal: 255.255.0.0 

D) Endereço de rede IPv4 10.0.0.10, e máscara no formato 
decimal: 255.255.255.128 

E) Endereço de rede IPv4 172.16.200.0, e máscara no 
formato decimal: 255.255.252.0 

 

Questão 46 

Acerca da estrutura de dados, selecione a afirmação 
INCORRETA: 

A) Pilha: A estrutura que, além de ser similar à fila, é 
apropriada para ampliar as características desta, 
permitindo inserir e retirar elementos tanto do início 
quanto do fim da fila. 

B) Tabela de dispersão: implementa o mapeamento entre 
chaves e valores através de funções hash. 

C) Lista duplamente encadeada: cada elemento 
armazenado apresenta ligações de apontamento com 
seu sucessor e como seu predecessor, o que possibilita 
que ela seja percorrida em qualquer sentido. 

D) Fila: Um conjunto ordenado de itens a partir do qual 
podem ser eliminados itens em uma extremidade e no 
qual podem ser inseridos itens na outra extremidade. 

E) Árvore: Cada elemento pode possuir um único pai (ou 
mãe) e um ou mais filhos. 

 

Questão 47 

O sistema octal é um sistema de numeração de base 8, ou 
seja, recorre a 8 símbolos (0,1,2,3,4,5,6,7) para a 
representação de um determinado valor. Sabendo-se isso, 
qual o resultado da conversão do número decimal (179)10 em 
octal: 

A) (274)8 

B) (263)8 

C) (156)8 

D) (342)8 

E) (256)8 

Questão 48 

Em Lógica de Programação, usamos condições para tomar 

decisões no decorrer da execução de um programa. Através 

de estruturas condicionais podemos alterar todo o fluxo de 

processamento, ou seja, desviar a execução do algoritmo de 

acordo com uma condição, podendo ser simples ou 

composta. 

 

Qual das alternativas abaixo corresponde a uma estrutura 

condicional composta? 

 

 

 

A) se <condição> então  

<comandos da condição verdadeira>  

fim se 

 

 

 

B) e <condição> então  

<comandos da condição falsa>  

fim se 

 

 

 

C) se <condição> então  

<comandos da condição falsa>  

senão  

<comandos da condição verdadeira>  

fim se 

 

 

 

D) se <condição> então  

<comandos da condição verdadeira>  

senão  

<comandos da condição falsa>  

fim se 

 

 

 

E) se <condição> senão  

<comandos da condição verdadeira>  

então  

<comandos da condição falsa>  

fim se 

 
 



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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Questão 49 

Em uma competição, cinco funções diferentes são 

observadas. Todas as funções usam um único loop. Dentro 

do loop for, o mesmo conjunto de instruções é executado. 

Considere os seguintes loops: 

 

 

1º) for(i = 0; i < n; i++) 

2º) for(i = 0; i < n; i += 2) 

3º) for(i = 1; i < n; i *= 2) 

4º) for(i = n; i > -1; i /= 2) 

5º) for(i = n; i < n; i++) 

 

 

Se n é o tamanho da entrada, qual função é mais eficiente? 

 

A) 1º 

B) 2º 

C) 3º 

D) 4º 

E) 5º 

 

Questão 50 

De acordo com o trecho de código escrito na linguagem em 
PHP: 

 

 

$i = 0; 

while(1) { 

              if($i == 10)               

break; 

             echo ++$i . "\n"; 

} 

 

 

O resultado deste código irá retornar: 

 

A) 10 

B) Intervalo de 0 a 9 

C) Intervalo de 0 a 10 

D) Intervalo de 1 a 10 

E) nenhuma das alternativas anteriores 
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