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FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC

PROFESSOR DE INFORMÁTICA – PEB 2  I

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- Ao receber a ordem do Fiscal da Sala, confira este CADERNO com muita
atenção, pois nenhuma reclamação sobre o total de questões e/ou falhas na
impressão será aceita depois de iniciada a prova. Caso haja algum problema,
solicite a substituição deste caderno.
- Este caderno de prova contém VINTE questões de múltipla escolha.
-Confira se sua prova corresponde ao cargo que você optou na inscrição.
- Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou
comunicação entre candidatos, tampouco será permitido o uso de qualquer tipo
de equipamento (calculadora, tel. Celular e etc.)
-Ao receber o cartão de respostas proceda da seguinte maneira: termine a sua
prova e transfira as respostas para o cartão, observando o seguinte exemplo:
Questão 01  - letra A
Questão 02 - letra C

01- A        B        C        D 

02- A        B        C        D 

- Use apenas caneta (preta ou azul), para preencher os quadrinhos do cartão de
respostas. Não utilize corretivo. NÃO SERÃO ACEITAS RASURAS .
- Assinale somente uma alternativa em cada questão.
- Sua resposta não será computada se houver marcação de duas ou mais
alternativas, MESMO QUE UMA DAS ALTERNATIVAS ESTEJA CORRETA.
- O cartão de respostas não deve ser dobrado, amassado ou rasurado. Cuide
bem dele, ELE É A SUA PROVA . Não deixe nenhuma questão sem resposta.
- O candidato deverá entregar somente o CARTÃO DE RESPOSTAS ,
devidamente assinado.
- O tempo de duração da prova é de 03 (TRÊS) horas, já incluído o tempo
destinado ao preenchimento do cartão de respostas.
- Tempo mínimo para fazer a prova:01 (UMA) hora.

Abra esse caderno somente quando autorizado
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01-Na utilização de um código de representação da informação que utiliza 8 algarismos, como o EBCDIC por 

exemplo, o total de números binários diferentes que podem ser criados é: 

a) 256 

b) 255 

c) 128 

d) 127 

 

 

02- Observe a figura abaixo, referente à placa-mãe de um microcomputador. 

 

 

 

Os componentes de hardware slots de memória DDR, barramento PCI Express para conexão do adaptador 

de vídeo e interface USB estão identificados, respectivamente, por: 

a) C5, C11 e C12 

b) C5, C1 e C13 

c) C5, C2 e C12 

d) C11, C1 e C13 
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03- Um microcomputador está com três aplicações diferentes em execução, como um texto no Word, uma 

planilha no Calc do OpenOffice e um site aberto no browser Firefox. Cada uma está “rodando” em áreas 

distintas, de modo que, se ocorre um mau funcionamento com uma dessas aplicações, é possível 

descontinuá-la, mantendo as demais operando normalmente. Essa situação está associada ao conceito 

de: 

a) Time Sharing 

b) Multitarefa cooperativa 

c) Multitarefa distribuída 

d) Multitarefa preemptiva 

 

04- Ao utilizar um microcomputador com sistema operacional Windows XP, um usuário se depara com as 

duas situações descritas abaixo. 

I - Muitas vezes, precisa acionar o botão  por meio do mouse. 

II - Outras vezes, estando com diversas aplicações abertas, precisa acessar uma delas com rapidez e de 

forma direta, sem ter que escolher em qualquer janela de diálogo a aplicação desejada. 

Para executar as tarefas acima descritas, ele pode também utilizar atalhos por meio do teclado. Para essas 

duas tarefas, os atalhos de teclado, são, respectivamente: 

a) <Ctrl> + Tab / <Alt> + Tab 

b) <Ctrl> + Esc / <Alt> + Esc 

c) <Alt> + Esc / <Ctrl> + Esc 

d) <Alt> + Tab / <Ctrl> + Tab 

 

05- Os sistemas operacionais da linha Windows empregam um padrão único como gerenciador de interface 

gráfica, designado pela sigla GUI – “Graphical User Interface”, definido como um mecanismo de interação 

homem-computador que utiliza um mouse ou teclado e por meio do qual o usuário é capaz de selecionar 

esses símbolos e manipulá-los de forma a obter algum resultado prático.  

Os sistemas Linux também disponibilizam o uso de interfaces gráficas, dentre as quais podem-se citar: 

a) Apache, Kernel, Finder e Spotlight 

b) Quantum, Samba, KDE e Finder 

c) BlackBox, Xfce, Kernel, e Gnome 

d) KDE, Gnome, BlackBox e Xfce 
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06- O conceito de sistema operacional está relacionado a um conjunto de programas otimizados, 

desenvolvido por um determinado fabricante, e que tem as seguintes funções de gerenciamento: 

a) de memória, de dados, do processamento e dos dispositivos de entrada e saída 

b) de segurança, de informações, do microprocessador e dos barramentos de endereços 

c) de memória, de informações, do processamento e dos barramentos de endereços 

d) de segurança, de dados, do processamento e dos dispositivos de entrada e saída 

 

07- Observe a planilha abaixo, elaborada no BrOffice.org Calc (OpenOffice) 2.2. 

 

 

�  Foram inseridas fórmulas em F6 para calcular a mediana e em F7 para determinar o maior dentre 

todos os números no intervalo de B4 a F4. 

�  Foram inseridas também as fórmulas =MOD(SOMA(B4;F4);13) na célula F8 e =3*6-9/3^2 em F9. 

Nessa situação, as fórmulas inseridas nas células F6 e F7 e os valores mostrados em F8 e F9, são, 

respectivamente: 

 

a) =MED(B4:F4) / =MÁXIMO(B4:F4) / 2 / 17 

b) =MEDIANA(B4;F4) / =MAIOR(B4;F4) / 3 / 225 

c) =MED(B4;F4) / =MAIOR(B4;F4) / 2 / 9 

d) =MEDIANA(B4:F4) / =MÁXIMO(B4:F4) / 2 / 225 
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08- Uma rede de microcomputadores foi implementada seguindo as especificações do padrão IEEE-802.3. 

Utilizou-se um protocolo baseado em colisão, switch e hub como equipamentos na implementação e par 

trançado como meio de transmissão.  

Nesse contexto, o protocolo, a topologia física e o par de guias para transmissão no conector RJ-45 são, 

respectivamente: 

 

a) CSMA/CA, estrela e 1-2 

b) CSMA/CA, barramento e 3-6 

b) CSMA/CD, anel e 1-2 

d) CSMA/CD, estrela e 1-2 

 

09- Uma sub-rede está configurada por meio do IP 199.236.52.0/28 e uma das máquinas que fisicamente 

pertence a essa sub-rede está utilizando o IP 199.236.52.83 no acesso à Internet. Pode-se afirmar que a 

máscara de sub-rede e a faixa total de endereços dessa sub-rede está indicada na seguinte alternativa: 

 

a) 255.255.255.192 / de 199.236.52.80 até 199.236.52.95 

b) 255.255.255.224 / de 199.236.52.64 até 199.236.52.95 

c) 255.255.255.240 / de 199.236.52.80 até 199.236.52.95 

d) 255.255.255.240 / de 199.236.52.64 até 199.236.52.95 

 

10-  Um webdesigner está montando uma homepage e deseja que a página construída tenha como fundo o 

arquivo denominado marca.jpg e para isso, ele deve utilizar o comando necessário no código HTML. A 

sintaxe que possibilita o efeito desejado é: 

 

a) <body background=”marca.jpg”> ... </body> 

b) <body bgcolor=”marca.jpg”> ... </body> 

c) <meta bgcolor=”marca.jpg”> ... </meta> 

d) <style bgcolor=”marca.jpg”> ... </style> 
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11- IEEE-802.11 constitui a referência de fato para as redes Wireless. Um dos padrões funciona com base 

nas seguintes características: 

�  Baseia-se na compatibilidade com os dispositivos 802.11b. 

�  Oferece uma velocidade de 54 Mbps. 

�  Funciona dentro da frequência de 2,4 GHz. 

�  Apresenta como desvantagem a alta interferência tanto na transmissão como na recepção de sinais, 

porque funciona a 2,4 GHz equivalentes aos telefones móveis, fornos microondas e dispositivos 

Bluetooth. 

�  Apresenta como vantagens o baixo preço dos seus dispositivos, a largura de banda gratuita, bem como 

a disponibilidade sem custo em todo mundo. 

�  Usa autenticação WEP estática. 

 

O padrão que apresenta as características acima mencionadas, é CONHECIDO como: 

a) IEEE-802.11n 

b) IEEE-802.11a 

c) IEEE-802.11e 

d) IEEE-802.11j 

 

12- Browsers ou navegadores se comunicam com servidores Web, usando um protocolo de transferência 

de hipertexto para efetuar pedidos e processar respostas vindas do servidor. Ultimamente, eles têm 

aceitado uma implementação desse protocolo, permitindo que os dados sejam transmitidos através de 

uma conexão criptografada e que se verifique a autenticidade do servidor e do cliente através de 

certificados digitais. A porta TCP usada por norma nesse caso é a 443. Esse protocolo é normalmente 

utilizado quando se deseja evitar que a informação transmitida entre o cliente e o servidor seja 

visualizada por terceiros, como por exemplo no caso de compras online, que necessita de uma conexão 

segura. O protocolo acima descrito é conhecido pela sigla: 

 

a) XML 

b) SSL 

c) TLS 

d) CSS 
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13- Dentre as alternativas abaixo, aquela que apresenta duas características dos arrays em JavaScript. é: 

 

a) os elementos de um array são do mesmo tipo, como acontece em linguagens tipadas como Java / a 

forma de definição de um array é var a : Array[1..n] of tipo; 

b) um array é uma coleção de valores de dados, da mesma forma que um objeto / a forma de definição de 

um array é var a = new Array( ); 

c) um array é uma coleção de valores de dados, de forma diferente que um objeto / os índices do array 

começam com um, assim [2] faz referência à 2ª posição de um array  

d) os índices do array começam com zero, assim [2] faz referência à 3ª posição de um array / a forma de 

definição de um array é var a : Array[1..n] of tipo; 

 

 

14-No contexto da programação orientada objetos, um determinado recurso apresenta as seguintes 

características: 

� Está associado à idéia de separar os aspectos externos de um objeto, os quais são acessíveis a outros 

objetos, dos detalhes internos de implementação do objeto, os quais permanecem escondidos dos 

outros objetos. 

� O uso desse recurso evita que um programa torne-se tão interdependente, que uma pequena mudança 

tenha grandes efeitos colaterais. 

� O seu emprego permite que a implementação de um objeto possa ser modificada sem afetar as 

aplicações que usam este objeto. 

 

Esse recurso é conhecido por: 

 

a) polimorfismo 

b) herança 

c) abstração 

d) encapsulamento 
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15- Atualmente, .NET constitui uma plataforma única para desenvolvimento e execução de sistemas e 

aplicações. Com idéia semelhante à plataforma Java, o programador deixa de escrever código para um 

sistema ou dispositivo específico, e passa a escrever para a plataforma .NET. A plataforma .NET é 

executada sobre uma CLR, que é um Ambiente Independente de Execução de Linguagem, capaz de 

executar, atualmente, mais de vinte diferentes linguagens de programação, interagindo com uma Coleção 

de Bibliotecas Unificadas como se fossem uma única linguagem, e que juntas formam um recurso 

denominado: 

 

a) Netview 

b) Bytecode 

c) Runtime 

d) Library 

 

16- É possível desenvolver aplicações em Java através de ambientes de desenvolvimento integrado (IDE’s), 

sendo as mais utilizadas as seguintes: 

 

a) SmallTalk, Phyton e Lisp 

b) NetBeans, Eclipse e JBuilder 

c) JCreator, JBuilder, SmallTalk 

d) Phyton, Gel e NetBeans 

 

 

17-No SQL Server, ao ser executado um comando SQL do tipo INSERT, UPDATE ou DELETE, uma “stored 

procedure” é executada automaticamente quando um dado da tabela é alterado. Essa “stored 

procedure” é denominada: 

a) trigger 

b) function 

c) rollback 

d) generator 
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18- Nos SGBD, um recurso é utilizado com o objetivo de manter a consistência dos dados armazenados. A 

melhor maneira de garantir a consistência entre tabelas se dá por meio do vínculo entre a chave primária 

de uma tabela com a chave estrangeira de outra tabela. As colunas das duas tabelas armazenam as 

informações que permitem estabelecer o relacionamento entre as linhas das tabelas, como mostra o 

exemplo abaixo. 

� O código_livro da tabela LIVROS, cujo conteúdo é ISBN-8976542109, será armazenado na coluna 

código_livro da tabela NOTA_FISCAL sempre que se quiser indicar que o livro associado ao código ISBN-

8976542109 foi adquirido por algum cliente. 

� Não será possível excluir o ISBN-8976542109 enquanto houver Notas Fiscais emitidas que fazem 

referência a esse código. 

O mecanismo descrito acima é conhecido por: 

a) normalização de redundâncias 

b) integridade globalizada 

c) referência cruzada 

d) normalização de inconsistências 

 

 

19- O software Flash utiliza uma tecnologia para carregar o conteúdo de um site pela Internet. Uma vez 

que parte da arte vetorial do site descarregou, o Flash pode rapidamente exibi-la enquanto o resto dos 

dados continua a descarregar. 

Quando o Flash reproduz os primeiros quadros de um filme, os quadros subseqüentes continuam sendo 

enviados ao browser e o Flash alimenta-os na velocidade de projeção especificada. Esta tecnologia é 

denominada: 

 

a) splash 

b) streaming 

c) overlay 

d) tweening 
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20- Analise o quadro abaixo. 

CONSULTA COMANDOS SQL 

Sql1 SELECT NOME_PECA 

FROM FORNECEDORES 

Sql2 SELECT CPF, NOME_FORNECEDOR 

FROM FORNECEDORES, FINANCEIRO 

Sql3 SELECT * 

FROM FORNECEDORES 

WHERE CODIGO_FORNECEDOR = 18356 

Sql4 SELECT * 

FROM FORNECEDORES, FINANCEIRO 

WHERE DEPTO_NOME = ‘VENDAS’ AND 

CODIGO_PECA = “PC99034851” 

Sql5 SELECT * 

FROM FORNECEDORES, FINANCEIRO 

ORDER BY CODIGO_FORNECEDOR 

 

A consulta que representa uma operação do tipo “JOIN” e as consultas que recuperam todos os atributos 

das tuplas selecionadas são, respectivamente: 

 

a) Sql4 / Sql2, Sql3 e Sql4 

b) Sql4 / Sql1, Sql2 e Sql3 

c) Sql4 / Sql3, Sql4 e Sql5 

d) Sql2 / Sql3, Sql4 e Sql5 

 

 

 

 

 


