
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

SELEÇÃO PARA ESTAGIÁRIOS
EDITAL Nº 45/2018

CADERNO DE QUESTÕES

Candidato: __________________________________________________________ 

Inscrição: _____________ Área acadêmica: _______________________________

Assinatura: _________________________________________________________
(conforme identidade)

INSTRUÇÕES

01. Este Caderno de questões só deve ser aberto após a leitura de todas as instruções e
quando for autorizado pelos fiscais da sala. 
02.  Ao  abrir  este  Caderno,  confira  se  ele  contém  80  (oitenta)  questões  objetivas.
Comunique imediatamente a um dos fiscais de sala acerca de eventuais incorreções ou
problemas de impressão. 
03. Preencha os dados pessoais neste Caderno. 
04. O candidato poderá levar consigo este Caderno de provas desde que faltando menos
de 30 (trinta) minutos para o final do exame
05. Utilize a folha de respostas para responder às questões deste caderno.
06.  Leia  as  instruções  da  folha  de  respostas  antes  de  iniciar  o  preenchimento.  Em
hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas. 
07. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre
o conteúdo das provas. Cabe, única e exclusivamente, ao candidato interpretar e decidir. 
08. A duração da prova é de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos, aí incluído o tempo para
responder a todas as questões deste Caderno e para preencher a folha de respostas.

    DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS



LÍNGUA PORTUGUESA

1 - (CESPE. Agente de Polícia Federal-2004- adaptada) “O valor da vida é de tal magnitude que, até
mesmo  nos  momentos  mais  graves,  quando  tudo  parece  perdido  dadas  as  condições  mais
excepcionais e precárias — como nos conflitos internacionais, na hora em que o direito da força se
instala negando o próprio Direito, e quando tudo é paradoxal e inconcebível —, ainda assim a
intuição humana tenta protegê-lo contra a insânia coletiva, criando regras que impeçam a prática
de crueldades inúteis.
Quando a paz passa a ser apenas um instante entre dois tumultos, o homem tenta encontrar nos
céus do amanhã uma aurora de salvação. A ciência, de forma desesperada, convoca os cientistas a
se debruçarem sobre as mesas de seus laboratórios, na procura de meios salvadores da vida. Nas
salas de conversação internacionais, mesmo entre intrigas e astúcias, os líderes do mundo inteiro
tentam se reencontrar com a mais irrecusável de suas normas: o respeito pela vida humana.
Assim, no âmago de todos os valores, está o mais indeclinável de todos eles: a vida humana. Sem
ela, não existe a pessoa humana, não existe a base de sua identidade. Mesmo diante da proletária
tragédia  de  cada  homem  e  de  cada  mulher,  quase  naufragados  na  luta  desesperada  pela
sobrevivência do dia a dia, ninguém abre mão do seu direito de viver. Essa consciência é que faz a
vida mais que um bem: um valor.
A partir dessa concepção, hoje, mais ainda, a vida passa a ser respeitada e protegida não só como
um bem afetivo ou patrimonial,  mas pelo valor  ético de que ela se reveste.  Não se constitui
apenas de um meio de continuidade biológica, mas de uma qualidade e de uma dignidade que faz
com que cada um realize seu destino de criatura humana”.
Internet: <http://www.dhnet.org.br>. Acesso em ago./2004 (com adaptações).

Com base no texto acima, julgue os itens a seguir:
(I) O texto estrutura-se de forma argumentativa em torno de uma ideia fundamental e constante:
a vida humana como um bem indeclinável.
(II) O primeiro parágrafo discorre acerca da valorização da existência e da necessidade de proteção
da vida contra a insânia coletiva, por intermédio de normas de convivência que impeçam a prática
de crueldades inúteis,  principalmente em épocas de graves conflitos internacionais,  quando o
direito da força contrapõe-se à força do Direito e quando a situação se apresenta paradoxal e
inconcebível.
(III) No segundo parágrafo, estão presentes as ideias de que a paz é ilusória, não passando de um
instante  apenas  de  trégua  entre  dois  tumultos,  e  de  que,  para  mantê-la,  os  cientistas  se
desdobram à procura de fórmulas salvadoras da humanidade e os líderes mundiais se encontram
para preservar o respeito recíproco.
(IV) No penúltimo parágrafo, encontra-se uma redundância: a afirmação de que o soberano dos
valores é a vida humana, sem a qual não existe a pessoa humana, sequer a sua identidade.
(V) O comprometimento ético para com a humanidade é defendido no último parágrafo do texto,
que  discorre  acerca  da  vida  não  só  como  um  meio  de  continuidade  biológica,  mas  como  a
responsável pelo destino da criatura humana.
Assinale a opção correta:
a) Estão corretos os itens I, II e IV. 
b) Estão corretos os itens I, III e V.
c) Todos os itens estão incorretos.
d) Todos os itens estão corretos

2 - Todas as alternativas estão corretas, EXCETO:  
a) Vírus.  



b) Cátedra 
c) Excelência 
d) Hífens. 

3 - Assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta:
a) Vossa Excelência estás muito preocupada hoje.
b) Mais de cinco alunos não compareceu à aula.
c) Conquistaram o aluno e a aluna a tão sonhada vaga de estagiário. 
d) Haviam sérios problemas na cidade.

4 - Assinale a opção INCORRETA:
a) Foro
b) Meretíssimo 
c) Expatriado
d) Transposição

5 - Assinale a opção em que aparece um sinônimo de RATIFICAR:
a) Alterar
b) Corrigir
c) Confirmar 
d) Anunciar

6 - (TRT15-Estágio Direito-2018) Quem precisa saber escrever?  
Recebo  e-mails  de  pessoas  com  idades  e  profissões  diversas.  Outro  dia,  chegou  a

mensagem de um sujeito muito gentil, fazendo comentários elogiosos à coluna. Cometeu alguns
erros gramaticais comuns, como acontece com meio mundo, mas o que me surpreendeu foi que
ele se despediu dizendo: “Desculpe por não escrever o português corretamente, mas sabe como
é, sou engenheiro”. O raciocínio era que se ele fosse escritor,  jornalista ou professor, escrever
certo seria obrigatório,  mas,  sendo engenheiro, estava liberado dessa fatura.  Assim como ele,
inúmeras pessoas acreditam que escrever não está na lista das 100 coisas que se deva aprender a
fazer direito na vida. Antes de aprender a escrever bem, esforçam-se em aprender a falar inglês
fluente, a jogar golfe e a utilizar o hashi num restaurante japonês. Escrever bem? Não parece tão
necessário, já que a gente acaba sendo compreendido igual. “Espero não lhe incomodar com esse
e-mail, é que faço jornalismo e queria umas dicas”. O recado foi dado. 

É preciso dizer que não há ninguém que seja imune a erros. Todo mundo se engana, todo
mundo tem dúvidas. Não conheço um único escritor que não trabalhe com um dicionário ao lado.
De minha parte, sempre tenho uma consulta a fazer no Aurélio, nunca estou 100% segura, e,
mesmo tomando todos os cuidados, erro. Acidentes acontecem, o que não pode acontecer é a
gente se lixar para a aparência das nossas palavras.  Escrever bem – não estou falando de escrever
com estilo, talento, criatividade, apenas de escrever certo – deveria ser considerado um hábito tão
fundamental quanto tomar banho ou escovar os dentes. Um texto limpo também faz parte da
higiene. Bilhetes, e-mails, cartões de agradecimentos, tudo isso diz quem a gente é. Se você não
sai de casa com um botão faltando na camisa, por que acharia natural escrever uma carta com as
letras fora do lugar?  

Sei que todos estão carecas de saber a importância da leitura na vida de uma pessoa, mas
não custa lembrar que, quem não lê, corre muito mais riscos de dar vexame por escrito, e isso não
é algo a ser considerado só porque se trabalha numa profissão que, aparentemente, não exige
familiaridade com as palavras. Ninguém precisa ser expert, mas ser cuidadoso não mata ninguém.



Meu irmão, outro dia, me escreveu um e-mail rápido para recomendar um disco e nunca vi meia
dúzia de frases tão bem colocadas. Nem parecia um engenheiro.  
(Martha Medeiros - Zero Hora - adaptado.)  
De acordo com o texto, assinalar a alternativa CORRETA:  
a) A autora não lê as correspondências que recebe de seus leitores. 
b)  Segundo  a  autora,  ninguém  precisa  ser  expert,  mas  ser  cuidadoso  com  escrita  não  mata
ninguém. 
c) Só os professores de português têm conhecimento da gramática.
d) Não devemos nos preocupar com a apresentação da escrita,  pois,  para algumas profissões,
saber ler e escrever já basta.

7 - (Esaf-Analista Jurídico-SEFAZ-CE-2006) Em relação ao texto, assinale a opção que corresponde a
erro gramatical.
Não  constitui (1) surpresa a verificação de que os municípios com maior índice de anulação de
votos têm pontos comuns. Um deles: a taxa de analfabetismo duas ou três vezes superior ao do
(2) resto do país. Outro: a localização em zonas de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
— indicador que mede renda, longevidade e instrução. São localidades pobres cujo (3) destino, se
não houver revolução de 180 graus na forma de encarar a educação, as (4) condena a se afastar
cada vez mais dos progressos da civilização.
(Correio Braziliense, 17.10.2006)
a) 1
b) 2
c) 3
d)  4

8 - Assinale a palavra que deve ser, obrigatoriamente, acentuada:
a) Secretaria
b) renuncia
c) juridico  
d) negocio

9 - Marque a opção INCORRETA:
a) assessoria
b) pretensão
c) rescisão
d) ressucitar 

10 - Assinale a opção que apresenta erro de pontuação:
a) Brasileiros, é chegada a hora de votar.
b) O decreto regulamenta os casos gerais; a portaria os particulares. 
c) O condenado, sereno e tranquilo, esperava sua morte.
d) Simplicidade, clareza, objetividade, concisão são qualidades a serem observadas na redação
oficial.

11 - Julgue os itens a seguir:
I - As leis, em qualquer caso, não podem ser infringidas; mesmo em caso de dúvida, portanto, elas
devem ser respeitadas.
II  -  Assim  disse  Voltaire:  “Devemos  julgar  um  homem  mais  pelas  suas  perguntas  que  pelas
respostas.”



III - Aristóteles, o grande filósofo, foi o criador da Lógica.
Assinale a opção correta:
a) Todos os itens estão corretos; 
b) Estão corretos os tens I e III;
c) Estão corretos os itens II e II;
d) Todos os itens estão incorretos.

12 - Assinale a alternativa que apresenta erro de concordância:
a) Existem muitas firmas fantasmas por aqui. 
b) Está meio nervosa, porque trabalhamos bastante.
c) Depois de comer meia fruta daquela barraca, comprou frutas bastantes para uma ceia farta. 
d) Os documentos seguem anexos.

13 - Julgue os itens a seguir:
I - O Representante do Ministério Público apelou da decisão.
II - Nunca mais aspirarei a amores impossíveis.
III - Não lhe assiste dizer se isto é certo ou errado. 
IV - Prefiro muito mais Português do que Matemática.
V – O julgamento foi desfavorável o pedido.
Assinale a alternativa correta:
a) Estão corretos os itens I, IV e V;
b) Estão corretos os itens I, II e III; 
c) Todos estão corretos;
d) Todos estão incorretos. 

14 - (FCC – TST – Técnico Judiciário – 2012) Considere: 
...... angústia de imaginar que o homem pode estar só no universo soma-se a curiosidade humana,
que se prende ...... tudo o que é desconhecido, para que não desapareça de todo o interesse por
pistas que dariam embasamento ...... teses de que haveria vida em outros planetas. 
Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na ordem dada: 
a) À – a – às; 
b) A – à – as; 
c) À – a – as; 
d) A – a – às; 

15 - O proprietário do imóvel precisa saber que ele não é tão imóvel assim. 
As palavras destacadas são, respectivamente, 
a) substantivo e substantivo 
b) substantivo e adjetivo 
c) adjetivo e verbo 
d) advérbio e adjetivo 

16 - O candidato visitava as ______ da cidade acompanhado de seus ______ . 
a) feiras-livres, guardas-costas. 
b) feiras-livre, guarda-costas. 
c) feira-livres, guardas-costas. 
d) feiras-livres, guarda-costas. 

17 - Escolha a alternativa que preencha corretamente as lacunas da frase abaixo. 



O advogado ______ entre os litigantes, razão pela qual ______ promoção e ______ que teria uma
bela carreira. 
a) interviu, obteu, previu. 
b) interviu, obteve, preveu. 
c) interveio, obteu, preveu. 
d) interveio, obteve, previu. 

18 - Identifique a opção que apresenta ERRO:
a) Identificaram-se duas pessoas que se encontravam desaparecidas.
b) Em se plantando tudo dá.
c) Recusou a proposta, se fazendo de desentendida. 
d) Realizar-se-á, na próxima semana, um grande evento em prol da paz no mundo.

19 - “Art. 5° do Código Eleitoral – Não podem alistar-se eleitores: os que não saibam exprimir-se
na  língua  nacional,  e  os  que  estejam  privados,  temporária  ou  definitivamente  dos  direitos
políticos.  Os militares são alistáveis,  desde que oficiais,  aspirantes a  oficiais,  guardas-marinha,
subtenentes ou suboficiais,  sargentos  ou alunos das  escolas militares de ensino superior  para
formação de oficiais.” Indique o modo verbal predominante no texto:
a) Indicativo
b) Imperativo
c) Infinitivo
d) Subjuntivo

20 - Assinale a opção correta:
a) Não sei se ela chegou à falar sobre esse assunto.
b) O político iniciou visita à duas comunidades.
c) Andou à cavalo pela cidade.
d) À medida que estudo, fico mais seguro.

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

21 – Quando o último dado que foi armazenado é o primeiro a ser recuperado temos que tipo de
estrutura de dados?
a) árvore
b) pilha
c) fila
d) string

22  –  Qual  das  alternativas  a  seguir  apresenta  a  estrutura  de  condição  básica,  utilizando  o
português estruturado?
a)  Enquanto (condição) Se
      (bloco de código)
     Fim Se
b) Enquanto (condição) Faça
      (bloco de código)
     Fim Enquanto
c) Escolha (condição) Faça
      (bloco de código)
    Fim Escolha



d) Se (condição) Então
      (bloco de código)
     Fim Se

23 - Considere o algoritmo abaixo, escrito em linguagem estruturada. 

a = valor inicial
b = 0
Enquanto a < 10 faça
     b = a + b
     a = a + 1
Fim Enquanto

Supondo que a tenha como valores iniciais 5 e 2, os valores finais de b serão, respectivamente:
a) 35 e 44
b) 32 e 38
c) 45 e 52
d) 26 e 31

24 – Considere a função especificada a seguir:
Função func (n)
Início

Se (n>0) retorne n+func (n-1)

Se não retorne 1

Fim func

O resultado da chamada func(4) é?
a) 1
b) 11
c) 14
d) 3

25 - São instruções tipicamente encontradas em linguagens de programação para codificação de 
estruturas de repetição:
a) while, for, repeat
b) case, for, until
c) while, if repeat
d) case, for, if

26 - Assinale a opção que não apresenta um comando de repetição:
a) for
b) while
c) if
d) do-while

27 - Com relação à estrutura de controle enquanto <teste> faça ... fim enquanto, avalie se as 
afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):
I - A condição de saída do loop ocorre quando o <teste> é VERDADEIRO.
II - O teste de controle da estrutura é realizado no início da execução.



III - O fluxo de execução das instruções contidas no loop permanece se o resultado do <teste> é 
FALSO. As afirmativas são respectivamente:
a) F, F, V
b) F, V, F
c) V, V, F
d) F, F, F

28 – (FGV 2018) Expressões lógicas são frequentemente utilizadas em linguagens de programação.
Por exemplo, um comando if com a expressão if not (A and B) pode ser reescrito, para quaisquer 
valores lógicos de A e B, com a expressão: 
a) A or B
b) not A or not B
c) not A or B
d) A and B

29 - Operadores lógicos servem para combinar resultados de expressões, essas combinações 
podem gerar os valores Verdadeiro ou Falso. Assinale qual dessas cominações geram um resultado
correto:
a) Verdadeiro AND Verdadeiro = Falso
b) Verdadeiro AND Falso = Verdadeiro
c) Verdadeiro OR Verdadeiro = Falso
d) Falso OR Verdadeiro = Verdadeiro

30 - Para armazenar um algoritmo na memória de um computador e para que ele possa, em
seguida, comandar as operações a serem executadas, é necessário que ele seja programado, ou
seja, ele deve ser "traduzido" para uma linguagem na qual o computador possa “entender”, direta
ou indiretamente. Os computadores só podem executar diretamente os algoritmos expressos em:
a) Linguagem de máquina
b) Linguagem orientada a objeto
c) Linguagem simbólica
d) Linguagem estruturada

31 - Sendo a e b variáveis inteiras em um programa, a expressão lógica NÃO ((a > b) OU (a = b)) é 
equivalente a:
a) (a ≤ b)
b) (a ≥ b)
c) (a < b)
d) (a > b)

32  -  Ao  utilizar  computadores  públicos  ou  que  sejam  acessados  por  diversas  pessoas,  é
fundamental manter a privacidade da navegação, evitando que o navegador salve o histórico ou o
que foi baixado pelo usuário por meio da ativação da navegação anônima. Para ativar esse tipo de
navegação no Google Chrome, versão 27 e posteriores, deve-se utilizar o atalho:
a) Shift + C
b) Shift + P
c) Ctrl + Shift + N
d) Ctrl + Shift + U

33 - Ao definir uma classe em um programa orientado a objetos, o programador pode especificar
um ou mais construtores. Qual é a função desses construtores?
a) inicializar os dados de uma classe. 



b) retornar valores para os métodos de outras classes.
c) garantir a inicialização de objetos.
d) instanciar atributos da classe.

34 - Na programação orientada a objetos, há um mecanismo que permite definir modificadores de
acesso.  Quando  se  define  um  atributo  de  uma classe  com  o  modificador  de  acesso  privado
comumente denominado private, significa que:
a) o acesso à classe é privado.
b) o atributo é acessível a um programa que tenha uma referência a um objeto da classe. 
c) a classe é abstrata. 
d) o atributo é acessível somente aos métodos da classe.

35 - Na Linguagem Java, qual das seguintes alternativas trata de uma estrutura que pode definir
uma série de métodos, mas nunca conter a implementação deles? Esse tipo de estrutura só expõe
o que o objeto deve fazer, e não como ele faz, nem o que ele tem. 
a) classe abstrata
b) interface
c) herança
d) herança múltipla
e) classe pai

36 - Analise as seguintes afirmativas sobre os métodos HTML:
I. HTML POST é utilizado para enviar dados para serem processados em um servidor Web.
II. HTML GET solicita ao servidor apenas o cabeçalho de uma URL para que o cliente decida se
deve requisitar o conteúdo completo ou não.
III. HTML PUT é utilizado para criar recursos dentro de um servidor Web.
Estão CORRETAS as afirmativas:
a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, II e III.

37 (AL-MG-2014) - Analise as seguintes afirmativas sobre o uso de AJAX e JSON:
I.  Aplicações  Web  com  AJAX  permitem  a  realização  de  requisições  assíncronas  ao  servidor,
enquanto um usuário continua interagindo com a aplicação no lado cliente.
II. JSON (JavaScript Object Notation) é um modo simples de representar objetos JavaScript como
XML.
III.  A  propriedade  “onreadystatechange”  e  o  método  “open”  estão  disponíveis  no  objeto
XMLHttpRequest usado em aplicações AJAX.
Estão CORRETAS as afirmativas:
a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, II e III.

38 - Analise as seguintes afirmativas sobre os documentos HTML e o uso de CSS:
I.  É  possível  associar  um  arquivo  CSS  de  folha  de  estilos  a  um  documento HTML,  usando  o
elemento “<css>” entre as tags “<head>...</head>”.



II.  É  possível  utilizar  os  estilos  CSS incorporados a um documento HTML,  usando o elemento
“<style>” entre as tags “<head>...</head>”.
III. A propriedade “text-shadow” permite aplicar sombras em um texto e pode ter sido usada no
Documento2.
Estão CORRETAS as afirmativas:
a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, II e III.

39 - Em relação ao código fonte dos documentos HTML, analise os itens a seguir, marcando com
(V) a assertiva verdadeira e com (F) a assertiva falsa.
( )O código HTML contido entre as tags “<body>...</body>”, em que foi definido o formulário,
pode ser o mesmo para ambos documentos.
( )O atributo “placeholder” pode ter sido definido nos elementos dos formulários contidos nos
documentos.
( )Os elementos “<label>” e “<textarea>” podem ter sido usados nos formulários contidos nos
documentos.
(  )Os  elementos  “<h1>”  e  “<input>”  podem  ter  sido  usados  nos  documentos  entre  tags
“<form>...</form>”.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
a) F, F, V, V.
b) V, F, V, F.
c) F, V, F, V.
d) V, V, V, V.

40 - Considere o seguinte fragmento do pseudocódigo:
resto <- a mod b 
enquanto resto <> 0 faça 
Em Java e PHP, mod e <> são representados, respectivamente, por:
a) \ e #
b) % e !=
c) \ e !=
d) % e <>

41 - Considere o seguinte código PHP:
<?php 
   function calc(&$var) 
   { 
       $var++; 
   } 
   $a=5; 
   calc($a); 
   $a+=5; 
   echo $a; 
?> 
Ao executar o código, qual das opções abaixo contém o valor a ser exibido?
a) 5



b) 7
c) 11
d) 10

42 - No desenvolvimento web, é necessária a utilização de um servidor de aplicação. Com base 
nessa informação, assinale a alternativa que indica um servidor de aplicação usado pelo PHP.
a) Tomcat
b) Apache
c) JDBC
d) J2EE

43  -  Um  padrão  de  projeto  de  software  descreve  uma  solução  geral  e  reutilizável  para  um
problema recorrente no desenvolvimento de sistemas. Ele é voltado para o desenvolvimento de
softwares orientados a objeto, mas não apresenta um código final, porém apenas uma descrição
de como resolver o  problema.  O padrão de projeto que garante a existência de apenas uma
instância de uma classe, mantendo um ponto global de acesso ao objeto, chama-se:
a) facade
B) singleton
c) iterator
d) prototype

44  -  No  que  se  refere  à  World  Wide  Web  Consortium  (W3C),  comunidade  organizada  por
membros internacionais, é correto afirmar que ela possui como objetivos macros:
a) ditar regras para o desenvolvimento web, as quais todos os desenvolvedores web devem seguir,
correndo o risco de serem punidos se agirem de forma diversa a essas regras.
b) oferecer diretrizes, notas, artigos, tutoriais e afins aos profissionais que desenvolvem para web, 
visando possibilitar uma web cada vez mais acessível.
c) ser responsável por tirar dúvidas de programação para web em tempo real, por meio de 
atendentes localizados em diversas partes do mundo. 
d) estabelecer guias para as transações financeiras que envolvem grande vulto de investimentos 
entre mais de dois países.

45 - Quanto ao termo business intelligence, é correto afirmar que se trata do(a)
a) recurso de desenvolvimento de software.
b) forma mais ineficaz de coletar informações de negócio.
c) coleta de dados de diversas fontes, organizando-os, analisando-os e compartilhando-os, a fim 
de facilitar na tomada de decisão.
d) metodologia de desenvolvimento de software ágil.

46 - Um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) é um conjunto de softwares responsáveis
pela administração de bases de dados. Há diversos tipos de SGBD, livres ou proprietários. Entre as
alternativas, assinale a que apresenta o nome de um SGBD classificado como software livre.
a) SQL Server
b) Oracle
c) Access
d) PostgreSQL



47 - Para se estabelecer relações entre linhas de tabelas de um banco de dados do tipo relacional,
é importante entender o conceito de chave. Acerca desse tema, é correto afirmar que nesse tipo
de banco de dados, há pelo menos três tipos de chaves, que são: 
a) primária, alternativa e estrangeira. 
b) estrangeira, nativa e múltipla. 
c) externa, alternativa e secundária. 
d) múltipla, estrangeira e nativa.

48 - SQL é uma linguagem utilizada para manipular e consultar os dados das tabelas de um banco 
de dados. A SQL é considerada uma linguagem:
a) lógica
b) declarativa
c) imperativa
d) funcional

49 - Propriedade das transações de banco de dados, imposta pelo subsistema de controle de 
concorrência, na qual a execução de uma transação não deve ser interferida por quaisquer outras 
transações que acontecem simultaneamente, é denominada:
a) Atomicidade
b) Consistência
c) Durabilidade
d) Isolamento

50 - (FUMARC 2017) Escolha a sentença SQL que MELHOR responda à consulta “Excluir os 
parlamentares que estão vinculados ao partido de nome ‘Partido Um’”:
a) DELETE FROM PARLAMENTAR WHERE partido IN (SELECT codigo FROM PARTIDO WHERE nome 
= 'Partido Um')
b) DELETE FROM PARLAMENTAR WHERE nome = 'Partido Um'
c) DELETE FROM PARLAMENTAR WHERE codigo IN (SELECT codigo FROM PARTIDO WHERE nome = 
'Partido Um')
d) DELETE FROM PARLAMENTAR WHERE partido IN (SELECT nome FROM PARTIDO WHERE nome =
'Partido Um')

51 - (FUMARC 2017)  Em relação ao esquema de banco de dados relacional, analise as seguintes 
afirmativas.
I. A chave primária da relação MEMBRO é “parlamentar”.
II. O atributo “comissao” da relação MEMBRO é uma chave estrangeira.
III. O atributo “partido” da relação PARLAMENTAR é uma chave estrangeira.
Está CORRETO apenas do que afirma em:
a) II.
b) I e II.
c) I e III.
d) II e III.

52 - (CONSULPLAN 2018) “Essa função do SQL funciona como uma expressão CASE, onde são 
testados os valores diferentes de NULL. Desse modo, o primeiro valor que for diferente de NULL 
será retornado por tal função.” Assinale-a.
a) NULLIF
b) COALESCE



c) INTERSECT 
d) EXCEPT DISTINCT

53 - Na Engenharia de Requisitos, a sequência CORRETA de atividades do processo de Elicitação e 
Análise de Requisitos é:
a) Obtenção de requisitos -> Priorização e negociação de requisitos -> Classificação e organização 
de requisitos -> Documentação de requisitos.
b) Obtenção de requisitos -> Priorização e negociação de requisitos -> Documentação de 
requisitos -> Classificação e organização de requisitos.
c) Obtenção de requisitos -> Classificação e organização de requisitos -> Priorização e negociação 
de requisitos -> Documentação de requisitos.
d) Obtenção de requisitos -> Classificação e organização de requisitos -> Documentação de 
requisitos -> Priorização e negociação de requisitos.

54 - A UML (Unified Modeling Language) ou Linguagem de Modelagem Unificada é uma 
linguagem visual, utilizada na modelagem de sistemas orientada a objetos, onde são definidos 
elementos gráficos, que podem ser utilizados na modelagem de sistemas.
A UML é baseada em diagramas, que podem ser comportamentais ou estruturais. São 
considerados diagramas estruturais, EXCETO: 
a) Implantação
b) Componentes
c) Estrutura Composta 
d) Visão Geral da Interação

55 - Diagramas comportamentais da UML são utilizados para visualizar, especificar, construir e 
documentar os aspectos dinâmicos de um sistema. São diagramas comportamentais da UML, 
EXCETO:
a) Diagrama de Atividades
b) Diagrama de Sequência
c) Diagrama de Componentes
d) Diagrama de Casos de Uso

56 - Muitas vezes, os processos em execução em um computador não podem ser mantidos na 
memória principal por falta de espaço. Uma solução largamente empregada é utilizar uma área da
memória secundária para manter os processos que estejam bloqueados. Qual é o nome dessa 
solução?
a) Segmentação
b) Paginação
c) Multithread
d) Swapping

57 - PostgreSQL e MySQL são:
a) algoritmos de conteúdos.
b) linguagens de programação.
c) gerenciadores de banco de dados. 
d) servidores de páginas web.

58 – (UFG 2018) Ao se empregar métodos ágeis em desenvolvimento de software, as atividades 
a) são planejadas com antecedência, e seu progresso é medido em relação ao plano estabelecido. 



b) são realizadas com base na abordagem iterativa/incremental de desenvolvimento.
c) são planejadas com base no modelo cascata, com fases separadas e distintas de especificação e 
desenvolvimento.
d) são realizadas em fases sequenciais, sendo que cada fase precisa estar completa antes que se 
passe para a próxima.

59 - Na análise e projeto de sistemas, uma fase considerada muito importante é a de testes. 
Diversos tipos de testes são executados, desde a fase inicial até a implantação do novo sistema. Os
testes têm como objetivo verificar a funcionalidade do sistema se o sistema atende ao que foi 
projetado. Quatro estágios de testes são conhecidos e cada um tem os seus respectivos tipos de 
testes. Dois tipos de testes são: testes da caixa preta e testes da caixa branca. Assinale a 
alternativa que apresenta corretamente qual estágio esses tipos de testes pertencem. 
a) Testes de Sistema.
b) Testes de Unidade.
c) Testes de Aceitação.
d) Testes de Integração.

60 - Tipo de teste que consiste em aplicar em cada nova versão de um software todos os testes
que já foram aplicados nas versões anteriores, possibilitando a identificação dos impactos das
implementações da nova versão em funcionalidades que já foram testadas anteriormente e não
foram modificadas, é denominado:
a) Teste Caixa-branca.
b) Teste Caixa-preta.
c) Teste de Regressão.
d) Teste Unitário.

61 - Sobre o relacionamento de generalização entre classes, analise as três afirmações abaixo:
I – Uma classe é uma generalização de outra classe se toda instância desta última for também uma
instância da primeira.
II – Herança múltipla é a situação em que uma classe pode ter mais de uma superclasse.
III – Subclasses de uma classe abstrata também podem ser abstratas, formando uma hierarquia de
classes abstratas.
Quais dessas afirmações estão corretas? 
a) Somente as duas primeiras estão corretas. 
b) Somente a primeira e a terceira estão corretas. 
c) Somente as duas últimas estão corretas. 
d) Todas estão corretas.

62 - Na modelagem de casos de uso, em sistemas complexos, em vez de representar todos os 
casos de uso num único diagrama, pode-se adotar a abordagem de criar vários diagramas, de 
acordo com as necessidades de visualização.  Analise as três opções abaixo:  
I – Diagrama exibindo um caso de uso e seus relacionamentos.
II – Diagrama exibindo todos os casos de uso para um ator.
III  –  Diagrama  exibindo  todos  os  casos  de  uso  a  serem  implementados  em  um  ciclo  de
desenvolvimento.  
Quais dessas opções podem ser consideradas como modelos de particionamento do diagrama de 
casos de uso?
a) Apenas as duas primeiras. 
b) Apenas primeira e a terceira. 



c) Apenas as duas últimas. 
d) Todas.

63 - Na UML, o diagrama de interação cujo objetivo é mostrar como as mensagens são enviadas 
no decorrer do tempo é denominado diagrama de   
a) caso de uso. 
b) comunicação. 
c) interatividade. 
d) sequência.

64 - No processo de desenvolvimento de software, o modelo de ciclo de vida em que um sistema 
de software é desenvolvido em vários passos similares e, em cada passo, o sistema é estendido 
com mais funcionalidades é denominado de modelo 
a) incremental e iterativo. 
b) concorrente. 
c) de prototipação. 
d) em cascata.

65 - Sobre os princípios do método de desenvolvimento Scrum, que são consistentes com o 
manifesto ágil, julgue as seguintes afirmativas e assinale a alternativa correta.
I - Testes e documentação constantes são realizados à medida que o produto é construído.
II - O processo produz frequentes incrementos de software que podem ser inspecionados, 
ajustados, testados, documentados e expandidos.
III - O trabalho de desenvolvimento e o pessoal que o realiza é dividido em partições claras, de 
baixo acoplamento, ou em pacotes. 
a) Apenas as afirmativas I e II são corretas.
b) Apenas as afirmativas I e III são corretas.
c) Apenas as afirmativas II e III são corretas.
d)Todas as afirmativas são corretas.
66 - Geralmente, um caso de uso tem diversas maneiras de ser realizado. Qual é a denominação 
dada à descrição de uma das maneiras pelas quais o caso de uso pode ser realizado, também 
chamado de instância de um caso de uso? 
a) Panorama.
b) Quadro.
c) Cenário.
d) Protótipo.

67 - Não é um diagrama utilizado pela UML 2.0:
a) Diagrama de casos de uso.
b) Diagrama de classes.
c) Diagrama de blocos múltiplos.
d) Diagrama de objetos.

68 – O MVC, acrônimo de Model-View-Controller (em português, Modelo-Visão-Controle), separa 
as camadas de uma aplicação em diferentes níveis. Pensando nesse tipo de abordagem podemos 
dizer que o MVC é:
a) um padrão de projeto
b) um padrão de arquitetura de software
c) um modelo de visão



d) um modelo de controle

69 – Padrão de Projeto que reduz a complexidade de uma API, liberando acesso a métodos de alto
nível e encapsulando os demais e que produz uma interface comum e simplificada. Trata-se do 
padrão:
a) Abstract Factory
b) Singleton
c) Factory Method
d) Facade

70 - Com qual das seguintes tecnologias uma aplicação pode invocar outra para efetuar tarefas
simples ou complexas mesmo que as duas aplicações estejam em diferentes sistemas e escritas
em  linguagens  diferentes.  Em  outras  palavras,  qual  dessas  tecnologias  permite  que  recursos
estejam disponíveis para qualquer aplicação cliente poder operar e extrair recursos fornecidos?
a) Web Service
b) XML
c) MVC
d) Spring

71 – Prática que permite executar diversos sistemas operacionais simultaneamente no mesmo
hardware.  Uma  das  características  é  o  mascaramento  dos  recursos  físicos  (incluindo
processadores,  quantidade  de  memória,  interfaces  de  rede),  o  que  permite  diminuir  a
administração de drivers específicos:
a) storage
b) virtualização
c) conectividade
d) computação em nuvem

72 - Um sistema de controle de versões permite que os artefatos sob Gerência de Configuração
evoluam  de  forma  distribuída,  concorrente  e  disciplinada,  evitando  perdas  ou  sobreposições
durante  o  desenvolvimento  e  a  manutenção  do  artefato.  Podemos  citar  como  exemplo  de
ferramentas de mercado que fornece gerenciamento de configuração: 
a) CVS e Subversion
b) Report Builder e Power BI
c) API Rest e React
d) Wsdl e Soap

73 - Prática que tem se tornando cada vez mais comum no mundo do desenvolvimento devido a
vantagem de tornar mais consistente a entrega de versões de software por direcionar a escrita dos
testes antes da implementação:
a) User Centered Design 
b) Orientação a objeto
c) Desenvolvimento dirigido a modelos
d) Test Drive Development

74  -  Framework  para  a  criação  aplicações  mobile  nativas,  no  qual  a  principal  linguagem  de
desenvolvimento é o JavaScript.
a) React Native



b) Spring
c) MongoDB
d) Ionic

75 – Qual técnica permitiu construir aplicações que alteram apenas trechos específicos da página
para exibir os dados recebidos do servidor, ou seja, trazer os dados ou enviá-los para o servidor
sem precisar carregar a página novamente, já que alguns trechos da página não são alterados,
como por exemplo a barra de navegação?
a) JSF
b) Ajax
c) JQuery
d) Redis

76  -  Durante  o  desenvolvimento  de  um  software  vários  testes  podem  ser  realizados  e
normalmente cada um será executado várias vezes. A automação desse processo visa reduzir o
tempo gasto nessa etapa, bem como reduzir a probabilidade de falha humana. São exemplos de
ferramentas para automação de testes de software:
a) Rational, Source Safe.
b) Phonegap, Balsamiq.
c) Sway, Report Builder.
d) Selenium, Robotium.

77 -  É uma prática dentro da DevOps que procura criar a cultura de “entregar com frequência”.
Nela,  os  programadores  utilizam  um  repositório  central  para  o  qual  enviam  alterações
continuamente. Com isso é possível identificar falhas mais rapidamente, melhorando a qualidade
do software, reduzindo o tempo entre as atualizações:
a) Integração contínua
b) Integração de código 
c) Jekins
d) Maven

78 - Plataforma Java voltada para o desenvolvimento de aplicações web/corporativas:
a) JSP
b) Enterprise Java Beans
c) Jaws
d) Java EE

79  -  É  um  dos  modelos  de  documento  mais  utilizados  para  comunicação  em  Web  Services.
Desenvolvido  para  processamento  em  formato  texto,  é  completamente  independente  de
linguagem e possui o formato ideal de troca de dados. Essa descrição se refere ao formato:
a) XML
b) JSON
c) CVS
d) Rest

80 - HTTP é o protocolo padrão da web. É ele que, dentre outras responsabilidades, determina
como  dados  serão  enviados  e  páginas  serão  obtidas,  possibilitando  a  criação,  inclusive,  de
aplicações  web.  Entretanto,  algumas  aplicações  dependem  de  uma  comunicação  mais  ágil,
bidirecional, que está além do modelo baseado em requisição e resposta proposto pelo HTTP.



Como exemplo podemos citar sistemas de tempo real, como meteorológicos, bolsas de valores,
etc. Há um protocolo envolvido nesse tipo de solução denominado:
a) RestFul
b) TCP/IP
c) WebSocket
d) SSH
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