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1. Este caderno de prova, com páginas numeradas de 1 
(capa) a 19 (folha de anotação do candidato), é consti-
tuído de 40 (quarenta) questões objetivas, assim distri-
buídas:
01 a 10 – Língua Portuguesa;
11 a 20 – Fundamentos da Educação e Legislação;
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

03 A B C D E

04 A B C D E

3.1 A correção da prova será feita por processo de lei-
tura óptica do cartão-resposta personalizado. Por is-
so, o candidato deverá atentar para a orientação 
contida nesta capa da prova sobre a forma correta de 
preenchimento do campo relativo a cada questão. Se o 
campo for preenchido em desacordo com essa orien-
tação, o candidato arcará com o ônus de não ter com-
putada 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 19 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 ob-
jetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato, 
para posterior conferência com o gabarito, somente 
após decorridas 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 

Considere o circuito exibido na figura abaixo, desenhado conforme a notação apresentada por Braga (2017). 
É CORRETO afirmar que:

(A) A expressão lógica do circuito pode ser escrita como S = A
(B) A expressão lógica do circuito pode ser escrita como S = A + B + C
(C) A expressão lógica do circuito pode ser escrita como S = ABC+ A + A
(D) A expressão lógica do circuito pode ser escrita como S = ABC + AC + B
(E) A expressão lógica do circuito pode ser escrita como S = ABC+ AC + AB

 QUESTÃO 22 

Considere o código apresentado abaixo, modificado de Tutorials Point (2019).

section .text

    global _start   

_start:    

    mov bx, 3

    call  process

    add   ax, 30h

    mov  [xpto], ax

    mov edx,len 

    mov ecx,msg

    mov ebx, 1

    mov eax, 4

    int 0x80

    mov edx, 1

    mov ecx, xpto

    mov ebx, 1

    mov eax, 4

    int 0x80

    mov eax, 1
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    int 0x80

process:

    cmp   bl, 1

    jg    do

    mov   ax, 1

    ret

do:

    dec   bl

    call process

    inc bl

    mul bl

    ret

section .data

msg db '',0xa 

len equ $ - msg

section .bss

xpto resb 1

A sua execução, após ser compilado com o compilador NASM versão 2.13.01, apresentará o seguinte 
resultado:

(A) 1
(B) 3
(C) 4
(D) 6
(E) 30

 QUESTÃO 23 
Considere as seguintes sentenças sobre a arquitetura de computadores:

I - Os programas desenvolvidos em linguagem de montagem para o IBM PC ou compatíveis podem utilizar 
serviços do sistema operacional a fim de realizar operações simples de entrada e saída. Essas funções são 
chamadas por interrupção de software por meio da instrução INT 80h.
II - A classe de dispositivos utilizados, atualmente, para a realização de operações de entrada e saída (isto é, 
que atuam na troca de informações tendo de um lado um computador e do  outro usuários humanos do 
sistema) é bastante ampla e diversa, apresentando inúmeras características e operações. Entre elas estão 
impressora, monitores (ou telas), dispositivos gráficos (ou plotters), dispositivos de exploração ótica e 
dispositivos de apontamento.
III - Os quatro registradores de dados A, B, C e D, utilizados na arquitetura Intel 8086 e 8088, possuem 
normalmente as funções de: A = acoplador, B = base, C = copiador e D = datador. Quando usados como 
registradores de 16 bits, os nomes destes registradores recebem o sufixo X, sendo denominados de AX, BX, 
CX e  DX. Quando utilizados em 8 bits, recebem os sufixos H (high) e L (low) para indicar a posição do byte 
dentro da palavra. Assim, os registradores de 16 bits AX, BX, CX e DX correspondem aos pares AH:AL, BH:BL, 
CH:CL e DH:DL.
Conforme WEBER (2012), marque a alternativa CORRETA:

(A) Apenas a sentença I é verdadeira.
(B) Apenas a sentença II é verdadeira.
(C) Apenas a sentença III é verdadeira.
(D) As sentenças  I e II são verdadeiras.
(E) As sentenças I e III são verdadeiras.
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 QUESTÃO 24 

Considere as seguintes sentenças sobre a camada física de rede:

I - As redes ópticas são capazes de transportar dados com elevada taxa de transmissão, assim os dados não 
perdem energia neste processo.

II - Os meios de transmissão utilizados em redes ópticas, não reduzem os componentes da série de Fourier, 
em consequência disso, não introduzem distorção no sinal. Esta propriedade explica as elevadas taxas de 
transmissão nestas redes.

III - Uma linha telefônica comum, frequentemente chamada linha de qualidade de voz, não apresenta 
frequência de corte artificialmente introduzida, por isso, é possível utilizá-la confortavelmente para realizar 
a transmissão de voz e dados.

De acordo com Tanenbaum e Wetheral (2011), marque a alternativa CORRETA:

(A) Todas as sentenças são verdadeiras.
(B) Todas as sentenças são falsas.
(C) As sentenças I e III são verdadeiras.
(D) As sentenças II e III são verdadeiras.
(E) As sentenças I e II são verdadeiras.

 QUESTÃO 25 

Em relação à camada de enlace de dados, conforme Tanenbaum e Wetheral (2011), é CORRETO afirmar:

(A) A camada de enlace de dados usa os serviços da camada de rede para enviar e receber datagramas 
pelos canais de comunicação. Ela tem diversas funções, entre as quais a de fornecer uma interface de 
serviço bem definido à camada inferior, a de tratar erros de transmissão e a de regular o fluxo de dados 
de tal forma que receptores lentos não sejam atropelados por transmissores rápidos.

(B) A função da camada de enlace de dados é fornecer serviços à camada física. O principal serviço é 
transferir dados da camada de rede da máquina de origem para a camada física da máquina de destino.

(C) Os principais serviços oferecidos pela camada de enlace de dados são: serviço não orientado as 
conexões sem confirmação; serviço não orientado as conexões com confirmação e serviço orientado as 
conexões com confirmação.

(D) Os serviços orientados a conexão, utilizado na camada de enlace para transmissão de dados,  não exige 
o estabelecimento de conexão, pois é empregado um meio físico (com fio ou sem fio) que interliga os 
equipamentos.

(E) A evolução das redes sem fio propiciou melhoria dos equipamentos e a redução significativa de erros na 
transmissão de dados, portanto, atualmente, este tipo de rede não utiliza códigos de deteção de erros.

 QUESTÃO 26 

Considere as seguintes sentenças sobre a camada de rede:

I - O tunelamento é uma técnica empregada para interligar redes do mesmo tipo, conectadas por redes 
diferentes. Um exemplo comum é a interligação de redes que utilizam os protocolos IPv6 conectadas por 
redes baseadas em protocolo IPv4.

II - Em função das diferentes implementações das redes, existem restrições quanto ao tamanho máximo de 
seus pacotes, e assim, pode ocorrer a fragmentação de pacotes. Os principais motivos referem-se à 
limitação de hardware, de sistema operacional, de protocolos, de compatibilidade com padrões já definidos.

III - Os principais objetivos do desenvolvimento do IPv6 são: aceitar bilhões de host; reduzir o tamanho das 
tabelas de roteamento; simplificar o protocolo; oferecer mais segurança do que o IPv4; dar mais 
importância ao tipo de serviço; auxiliar o multicasting; permitir que o host mude de lugar sem precisar 
mudar se endereço e permitir a coexistência entre protocolos novos e antigos.

De acordo com Tanenbaum e Wetheral (2011), marque a alternativa CORRETA:
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(A) Todas as sentenças são verdadeiras.
(B) Todas as sentenças são falsas.
(C) As sentenças I e III são verdadeiras.
(D) As sentenças II e III são verdadeiras.
(E) As sentenças I e II são verdadeiras.

 QUESTÃO 27 

Considere as seguintes sentenças:

I - O certificado digital padronizado pelo ITU, chamado X.509 possui diversos campos. Os campos “Algoritmo 
de Assinatura”, “Chave Pública”, “Identificador de Chave de Sujeito” e “Identificador de Chave de Autoridade” 
devem ser mantidos em sigilo, pois sua divulgação poderá comprometer a segurança do certificado digital.

II - O sumário de mensagem (message digest) baseia-se na ideia de uma função hash bidirecional que calcula 
uma sequência de bits de tamanho fixo, independente do tamanho do arquivo em que é aplicado.

III - O SSL (Secure Sockets Layer) propicia a conexão segura entre dois soquetes, inclui negociação de 
parâmetros entre o cliente e o servidor, autenticação mútua de cliente e servidor, comunicação secreta e 
proteção da integridade dos dados.

De acordo com Tanenbaum e Wetheral (2011), marque a alternativa CORRETA:

(A) Todas as sentenças são verdadeiras.
(B) Todas as sentenças são falsas.
(C) Apenas a sentença I é verdadeira.
(D) Apenas a sentença II é verdadeira.
(E) Apenas a sentença III é verdadeira.

 QUESTÃO 28 

Considere as seguintes sentenças:

I - Uma rede neural é um acumulador maciça e paralelamente distribuído, constituído de unidades de 
processamentos inteligentes, que têm a propensão natural para computar conhecimentos experimentais e 
torná-los disponíveis para o uso. Ela se assemelha ao cérebro humano.

II - O algoritmo de aprendizagem é um procedimento ordenado, empregado para alterar os pesos 
sinápticos da rede neural.

III - A generalização é uma propriedade importante e desejada em uma rede neural. Esta propriedade é a 
característica da rede em produzir saídas apropriadas para valores de entradas que não foram empregados 
na fase de treinamento.

De acordo com Haykin (1999), marque a alternativa CORRETA:

(A) As sentenças I e II são verdadeiras.
(B) As sentenças I e III são verdadeiras.
(C) As sentenças II e III são verdadeiras.
(D) Todas as sentenças são falsas.
(E) Todas as sentenças são verdadeiras.

 QUESTÃO 29 

Sobre as redes neurais e de acordo com Haykin (1999), marque a alternativa CORRETA:

(A) Um neurônio artificial é uma estrutura linear. Uma rede neural, constituída por conexões de neurônios, 
contudo é não-linear. A propriedade da não-linearidade tem suporte para modelagem de fenômenos 
lineares e não lineares, e assim, a rede neural, pode ser empregada para realizar estimativas ou 
regressão envolvendo tais fenômenos.
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(B) Na aprendizagem com um professor ou aprendizagem supervisionada, o conjunto de dados 
apresentados para a rede neural deve possuir etiqueta. Esta etiqueta identifica a classificação dos dados, 
e daí a nomenclatura desta rede neural. Na aprendizagem supervisionada, não há modificação dos 
pesos sinápticos, isso é desnecessário pois os conjuntos de dados são classificados.

(C) As redes neurais apresentam deficiência em adaptar pesos sintáticos. Com isso, a modelagem de alguns 
cenários também é prejudicada. Contudo, se forem indicadas estimativas iniciais adequadas para os 
pesos, a rede neural convergirá para bons resultados.

(D) Um neurônio é uma unidade de processamento de informação, essencial na construção de redes 
neurais. O neurônio possui três elementos básicos: um conjunto de sinapses ou elos de conexão, um 
somador e uma função de ativação.

(E) A função de ativação é utilizada para ampliar os valores de entrada em um neurônio. O seu objetivo é 
aprimorar o funcionamento da rede e contribuir para rápida convergência, e assim, facilitará o cálculo 
da solução ótima do problema modelado.

QUESTÃO 30 

Sobre as redes de computadores, marque a alternativa CORRETA:

(A) Uma rede baseada na família de protocolos TCP/IP, com máscara 255.255.255.252 permite endereçar 4 
hosts.

(B) O campo serviços diferenciados (originalmente chamado Classe de Tráfego), presente no cabeçalho do 
IPv6, é utilizado para identificar os serviços ofertados pela camada de rede para a camada de transporte.

(C) No cabeçalho do IPv6 o campo Limite de hops (ou limite de encaminhamento) tem o mesmo objetivo do 
campo Tempo de Vida (TTL) no cabeçalho do IPv4, que é evitar que um pacote IP tenha duração eterna 
na rede.

(D) O UDP é um protocolo de transporte fim-a-fim, orientado à conexão, que fornece um serviço de 
transferência confiável de dados entre aplicações.

(E) O endereço IPv6 é formado por três partes distintas: endereço de rede, máscara de rede, endereço 
remoto. Esta arquitetura permite que um determinado host mantenha o mesmo endereço em cenários 
de mobilidade.

 QUESTÃO 31 

Sobre o conceito de processo em sistemas operacionais, analise as afirmações:

I - Um conceito central em qualquer sistema operacional é o processo: uma abstração de um programa em 
execução.

II - Associado a cada processo está o seu espaço de endereçamento, uma lista de posições de memória, que 
vai de 0 até o máximo, que esse processo pode ler e escrever.

III - Processos que ficam em background (segundo plano) com a finalidade de lidar com alguma atividade 
como mensagem eletrônica, páginas da Web, notícias, impressão, entre outros, são chamados de daemons.

IV - Um processo pode criar um ou mais processos (chamados processos filhos) que compartilham o 
mesmo espaço de endereçamento do processo pai, facilitando a comunicação entre processos de mesma 
hierarquia.

Estão CORRETAS apenas:

(A) I e II.
(B) II e III.
(C) III e IV.
(D) I, II e III.
(E) II, III e IV.
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 QUESTÃO 32 

Sobre o sistema de arquivos do sistema operacional Linux, analise as afirmações:

I - Por conta de ineficiências em seu desempenho, o ext foi substituído por seu sucessor, ext2.

II - O ext3 implementa um sistema de arquivos com diário, com o objetivo de melhorar a robustez do 
sistema de arquivos.

III - O ext4, uma sequência do ext3, não é mais um sistema de arquivo com diário, diferentemente do ext3, 
ele muda o esquema de endereçamento de bloco usado por seus predecessores, desse modo dando 
suporte tanto a arquivos maiores, quanto a tamanhos de sistema de arquivos globais maiores.

IV - Um sistema de arquivos que foi desmontado como um sistema ext2 não pode ser subsequentemente 
montado como um sistema ext4, visto que ext2 não implementa o conceito de diário para o sistema de 
arquivo.

Estão CORRETAS apenas:

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

 QUESTÃO 33 

Sobre o sistema operacional Android, analise as afirmações e assinale a CORRETA:

(A) O sistema operacional Android é escrito em Java, bem como suas aplicações que são disponibilizadas em 
pacotes com extensão .apk.

(B) O Android é um sistema operacional que combina código aberto com aplicações de terceiros de código 
fechado. A parte de código aberto do Android é chamada de AOSP (Android Open Source Project).

(C) O CDD (Compatibility Definition Document) é o documento de definição de compatibilidade, que descreve 
as maneiras como o Android deve se comportar para ser compatível com versões anteriores do Sistema 
Operacional.

(D) O gerenciador de pacotes é a parte do Android que controla todas os pacotes de dados trafegados pela 
interface de rede. Ele analisa cada pacote, coletando e indexando os dados.

(E) O gerenciador de atividades controla e gerencia todas as atividades que o usuário realiza ao interagir 
com uma aplicação Android, por exemplo identificar ações simultâneas como o multitoque.

 QUESTÃO 34 

Sobre coleções em Java, é correto afirmar, EXCETO:

(A) Uma coleção é uma estrutura de dados - na realidade, um objeto - que pode armazenar referências a 
outros objetos.

(B) A interface Collection é a interface-raiz na hierarquia de coleções a partir da qual as interfaces Set, Queue 
e List são derivadas.

(C) Vector comporta-se como ArrayList sem sincronização e, portanto, executam mais rápido que ArrayList, 
porque Vector não tem o overhead de sincronização de thread.

(D) LinkedList pode ser utilizada para criar pilhas, filas e deques (double-ended queues — filas com dupla 
terminação).

(E) A classe Collections fornece um conjunto de métodos static que criam empacotadores não modificáveis 
para coleções. Empacotadores não modificáveis lançam exceções se forem feitas tentativas de modificar 
a coleção.
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 QUESTÃO 35 

Sobre métodos genéricos na linguagem Java, analise as afirmações e assinale a INCORRETA:

(A) Se as operações realizadas por vários métodos sobrecarregados forem idênticas para cada tipo de 
argumento, os métodos sobrecarregados podem ser codificados mais compacta e convenientemente 
com um método genérico.

(B) É possível escrever uma única declaração de método genérico que pode ser chamada com argumentos 
de tipos diferentes.

(C) Quando o compilador traduz um método genérico em bytecodes Java, ele remove a seção de parâmetro 
de tipo e substitui os parâmetros de tipo por tipos reais. Esse processo é conhecido como erasure.

(D) Um método genérico não pode ser sobrecarregado como qualquer outro método, tendo em vista que a 
tipagem genérica é dinâmica e objetiva substituir métodos sobrecarregados similares por uma única 
declaração de método.

(E) Se o compilador não puder encontrar uma correspondência entre uma chamada de método e uma 
declaração de método genérico ou não genérico, ocorrerá um erro de compilação.

 QUESTÃO 36 

Sobre HTML5, são corretas as afirmações, EXCETO:

(A) Elementos semânticos foram adicionados como <header>, <footer>, <article> e <section>. 
(B) O elemento <canvas> permite desenhar em tempo de execução por meio de script, normalmente 

javascript.
(C) O elemento <svg> é um contêiner de gráficos vetoriais.
(D) O elemento <wbr> especifica um ponto no texto onde é possível realizar uma quebra de linha.
(E) O elemento <source> é utilizado para apresentar códigos fontes na página sem que sejam interpretados 

pelo navegador.

 QUESTÃO 37 

Sobre ponteiros na linguagem C considere as seguintes afirmações.

I - O valor de um ponteiro é uma posição de memória da mesma forma que o valor de um inteiro é um 
número.

II - O asterisco na declaração int *x; indica que o valor da variável sendo declarada é ponteiro para valor do 
tipo inteiro na declaração, em vez de valor desse tipo.

III - Uma área na qual os ponteiros de C desempenham um importante papel é na passagem de parâmetros 
por valor para funções.

Está CORRETO o que se afirma em:

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

QUESTÃO 38 

Sobre banco de dados, considere a tabela:

aluno_disciplina (cod_aluno, cod_disciplina, nome_disciplina, nota)

Após a normalização temos duas tabelas cujo resultado obtido foi:
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aluno_disciplina (cod_aluno, cod_disciplina, nota)

disciplina (cod_disciplina, nome_disciplina)

Os campos em negrito representam a chave primária. Assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE a 
forma normal aplicada:

(A) 1FN
(B) 2FN
(C) 3FN
(D) FNBC
(E) 5FN

 QUESTÃO 39 

Sobre a linguagem SQL em banco de dados, assinale a alternativa cuja estrutura poderá produzir 
CORRETAMENTE um produto cartesiano entre duas tabelas A e B.

(A) … from A inner join B …
(B) … from A left outer join B …
(C) … from A right outer join B …
(D) … from A full outer join B …
(E) … from A,B …

 QUESTÃO 40 

Sobre métodos ágeis em engenharia de software, a Agile Alliance estabelece 12 princípios de agilidade para 
quem quiser ter agilidade. Assinale a alternativa que NÃO REPRESENTA um dos 12 princípios da Agile 
Alliance:

(A) Acolha bem os pedidos de alterações, mesmo atrasados no desenvolvimento. Os processos ágeis se 
aproveitam das mudanças como uma vantagem competitiva na relação com o cliente.

(B) Entregue software em funcionamento frequentemente, de algumas semanas para alguns meses, dando 
preferência a intervalos mais curtos.

(C) Crescimento do número de linhas do programa é a principal medida de progresso.
(D) Construa projetos em torno de indivíduos motivados. Dê a eles o ambiente e apoio necessários e confie 

neles para ter o trabalho feito.
(E) As melhores arquiteturas, requisitos e projetos emergem de equipes que se auto-organizam.
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