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instruções Gerais

1. A prova terá, no máximo, 4 (quatro) horas de duração, incluído o 
tempo destinado à transcrição do gabarito na Folha de Respostas.

2. Este caderno contém 50 questões de múltipla escolha , assim 
distribuídas:

 Prova de Língua Portuguesa, com 15 questões, numeradas de 
01 a 15.

 Prova de Legislação, com 10 questões, numeradas de 16 a 25.

 Prova de Conhecimentos Específicos, com 25 questões, numeradas de 
26 a 50.

3. Cada questão apresenta 5 alternativas, de (a) a (e). O candidato 
deverá lê-las, atentamente, antes de responder a elas.

4. Caso o Caderno esteja incompleto ou com defeito, o candidato 
deverá solicitar ao aplicador, durante os primeiros 20 minutos, as 
providências cabíveis. 

5. Nenhuma folha poderá ser destacada, durante a realização das provas, 
exceto a destinada para anotação na Folha de Respostas (rascunho).

6. O candidato deverá passar o gabarito para a Folha de Respostas, 
utilizando caneta esferográfica azul ou preta.

7. O candidato deverá entregar ao aplicador este caderno de questões e 
a Folha de Respostas identificada com nome e número de inscrição.

8. O candidato só poderá se retirar do recinto, após 1 (uma) hora, 
contada a partir do efetivo início da prova.

9. O gabarito e a relação de candidatos aprovados serão divulgados 
no sítio concursos.fundacaocefetminas.org.br.
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LínGua PortuGuesa 

instruçÃo: As questões de 01 a 04 devem ser respondidas com 
base no texto 1. Leia-o atentamente, antes de responder a essas 
questões.

texto 1

Viver a vida ou gravá-la?

Marcelo Gleiser

[1º§]Um artigo no jornal New York Times explora a onda ex-
plosiva do uso de celulares para gravar eventos, dos mais triviais 
aos mais significativos. Todo mundo quer ser a estrela da própria 
vida. Alguns vídeos postados no YouTube tornam-se "virais" (su-
perpopulares) em questões de horas, como o do jornalista Scott 
Welsh que sacou seu celular em meio a uma pane no seu voo 
para gravar o caos e o drama a bordo. Conseguiu até sorrir com 
máscara de oxigênio no rosto. (O avião pousou sem problemas.) 
Se a morte parece inevitável, por que não registrar seus últimos 
momentos?

[2º§]Por um lado, isso faz sentido; nossa vida é importante, e 
queremos ser vistos, dividir nossas experiências, ser apreciados. 
Por outro, porém, essa compulsão de gravar tudo acaba provo-
cando um distanciamento do momento vivido. Na ânsia de re-
gistrar nossas vidas, acabamos vivendo menos, deixando de nos 
engajar com o que ocorre.

[3º§]Algo ocorreu com nossa psique entre o diário que tran-
cávamos na gaveta e a câmera de vídeo. Os celulares apenas 
agravaram essa tendência. Eis um exemplo. Em junho de 2001, 
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acompanhei um grupo de ex-alunos da minha universidade num 
cruzeiro para ver um eclipse total do Sol na costa de Madagascar. 
No navio, havia um grupo de "caçadores de eclipse", pessoas que 
vão pelo mundo atrás de eclipses do Sol, aliando turismo à ciên-
cia. Quando presenciamos um eclipse, dá para entender por quê: 
é uma experiência primal, que nos remete a um estado emocio-
nal de maravilhamento com o mundo natural, ligando-nos a algo 
maior do que somos. Para minha surpresa, quando o momento 
estava para chegar, o convés do navio foi invadido por tripés e 
câmeras: entre assistir ao evento durante os poucos minutos em 
que a Lua oculta o Sol e o dia se torna mágico, as pessoas opta-
ram por ver tudo por detrás duma lente.

[4º§]Fiquei chocado, especialmente porque profissionais a 
bordo tirariam fotos e fariam vídeos muito melhores do que os 
amadores. Mas as pessoas queriam fazer o seu vídeo, tirar as suas 
fotos. Fui a dois outros eclipses e foi a mesma coisa. As pessoas 
optaram por viver a experiência por trás duma máquina, em vez 
de visceralmente.

[5º§]O que os celulares e a mídia social fizeram foi facilitar 
enormemente o processo de registro e de distribuição das ima-
gens. O alcance é muito maior e a gratificação é quantitativa (o 
número de "curtidas" que uma foto ou vídeo recebe).

[6º§]Claro, tem um lado disso que é ótimo. Celebramos os 
momentos significativos das nossas vidas e queremos dividi-los 
com as pessoas próximas. Mas a maioria do que é registrado não 
é significativo ou dividido com pessoas próximas. Deixamos de 
participar do momento, porque gravá-lo para os outros é mais 
importante (...).

[7º§]Nada substitui o contato direto, o olho no olho, a conver-
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sa direta. Os aparelhos são geniais, claro. Mas não devem definir 
como vivemos nossas vidas ou como vivenciamos momentos sig-
nificativos; apenas complementá-los.

Fonte: Jornal Folha de São Paulo, 05/10/2014. Texto Adaptado.

QuestÃo 01

O principal objetivo do texto 1 é

a) analisar o cenário da telefonia móvel no mundo.

b) propor alternativas para uso das tecnologias digitais.

c) criticar a falta de equilíbrio entre viver e registrar fatos.

d) discutir comportamentos de jovens diante das tecnologias.

e) descrever situações educacionais a partir de novas tecnolo-
gias.
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QuestÃo 02

Observe o conceito gramatical de conjunções alternativas:

Conjunções alternativas – como o nome indica, enlaçam as 
unidades coordenadas matizando-as de um valor alterna-
tivo, quer para exprimir a incompatibilidade dos conceitos 
envolvidos, quer para exprimir a equivalência deles. A con-
junção alternativa por excelência é ou, sozinha ou duplicada 
(...).

BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa; Atualizada pelo Novo Acordo 
Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009: p. 321.

A partir dessa noção gramatical, a opção que explica o valor se-
mântico da conjunção ‘ou’ no título “Viver a vida ou gravá-la” é 

a) extensão.

b) exclusão.

c) inclusão.

d) distribuição.

e) incorporação.
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QuestÃo 03

Na sentença: “(...) assistir ao evento durante os poucos minutos 
em que a Lua oculta o Sol e o dia se torna mágico (...).”, o verbo 
grifado tem o mesmo tipo de transitividade que o verbo/locução 
verbal grifado(a) em:

a) Os celulares apenas agravaram essa tendência.

b) (...) as pessoas optaram por ver tudo por detrás duma lente.

c) Mas as pessoas queriam fazer o seu vídeo, tirar as suas fotos.

d) Celebramos os momentos significativos das nossas vidas e 
queremos dividi-los com as pessoas próximas.

e) Um artigo no jornal New York Times explora a onda explosiva 
do uso de celulares para gravar eventos, dos mais triviais aos 
mais significativos.

QuestÃo 04

nÃo se constitui uma estratégia argumentativa utilizada no texto 1:

a) ironia 

b) contraste

c) exemplificação

d) dados numéricos

e) pergunta retórica
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instruçÃo: A questão 05 deve ser respondida com base nos tex-
tos 1 e 2. Leia-os atentamente, antes de responder a essa questão.

texto 2

Selfie é agressão permanente, diz sebastião salgado

Isabel Fleck 

Quando abriu sua exposição "Genesis", em Brasília, no início 
deste mês, Sebastião Salgado se viu obrigado a sair no meio do 
vernissage (inauguração de uma exposição de obra de arte). Aos 
70 anos, um dos ícones da fotografia brasileira não conseguiu 
lidar com a profusão de selfies que tomou conta do evento.

"Olha, é de uma agressividade", disse à Folha, rindo. "Há seis 
meses, eu abri uma exposição e as pessoas vinham conversar 
comigo, pediam um autógrafo, trocavam ideias. Agora acabou. 
Cada pessoa te agarra e quer tirar selfie", desabafou. "Bota um 
telefone ali, é uma agressão permanente em cima de você."

Nilton Rolin/Portal da Cidade

As amigas Letícia, Fernanda e Natália fazem selfie na exposição de Sebastião 
Salgado, em Foz do Iguaçu, Paraná 

Fonte: Jornal Folha de São Paulo, 18/09/2014
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QuestÃo 05

Em relação ao texto 1, a opinião do fotógrafo Sebastião Salgado 
sobre selfies (no texto 2)

a) contradiz a crítica de Marcelo Gleiser sobre o uso de câmeras/
celulares em eventos.

b) sustenta o olhar de Marcelo Gleiser sobre o maravilhamento 
provocado por fenômenos naturais. 

c) opõe-se ao posicionamento de Marcelo Gleiser sobre a neces-
sidade humana de registro de fatos.

d) coaduna-se à opinião de Marcelo Gleiser sobre o comporta-
mento das pessoas no registro de situações.

e) refuta a abordagem proposta por Marcelo Gleiser sobre a ela-
boração de registros não profissionais.
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instruçÃo: As questões de 06 a 15 devem ser respondidas com 
base no texto 3. Leia-o atentamente, antes de responder a essas 
questões.

texto 3
o domínio do trivial

Hoje, cada vez mais, mesmo quando parecemos discordar, pen-
samos todos as mesmas trivialidades.

Contardo Calligaris

[1º§]Aos vinte anos, leitor de Gramsci¹, eu entendia que o po-
der das classes dominantes se exercia de duas maneiras. Havia a 
exploração econômica, com repressão eventualmente brutal das 
reivindicações dos trabalhadores (sem contar as guerras imperia-
listas). E havia a outra face do domínio: o controle das ideias e 
das mentes, oculto e insidioso. Esse era o terreno de luta dos inte-
lectuais: podíamos colaborar com a classe dominante ou, então, 
fazer o quê? Sermos porta-vozes de uma nova classe?

[2º§]Não éramos totalmente ingênuos. Reconhecíamos os hor-
rores do dito "socialismo real" e percebíamos que ele substituíra 
uma classe dominante por outra. A ditadura do proletariado não 
tinha por que ser melhor do que a ditadura da burguesia; talvez, 
aliás, ela fosse pior. Nosso sonho era outro: uma sociedade sem 
classes.

[3º§]Pois bem, um espectador apressado poderia pensar que, 
enfim, realizamos a famosa sociedade sem classes – ao menos em 
parte. Claro, desigualdades e exploração continuam; no entanto, 
é difícil distinguir a cultura da classe dominante das outras que 
lhe seriam opostas, porque, no fundo, mesmo quando parece-
mos discordar, pensamos todos de forma igual.
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[4º§]Acabo de ler "L'Egemonia Sottoculturale", de Massimiliano 
Panarari (A hegemonia da subcultura, editora Einaudi, 2010). O 
autor, um intelectual de minha geração, faz uma crítica hilária da 
"subcultura da fofoca", que seria, segundo ele, a cultura dominan-
te na Itália de hoje. (...) Mas o que Panarari diz não se aplica só ao 
caso da Itália. Mundo afora, é cada vez mais difícil dizer algo que 
não faça parte de um senso comum que é feito de referências, 
ideias e, sobretudo, maneiras de pensar compartilhadas graças 
ao uso generalizado da mesma mídia.

[5º§]Nesse quadro, pensar criticamente é árduo. Quem deseja 
convencer seus leitores ou espectadores de que ele pensa fora da 
trivialidade dominante tende a parecer-se com aquelas crianças 
que, de vez em quando, gritam "xixi e cocô" e, com isso, gabam-
se de ter quebrado um grande tabu.

[6º§]Nesse sentido, nos EUA, são cada vez mais populares ra-
dialistas, apresentadores e jornalistas supostamente "conservado-
res", que devem seu sucesso a uma vulgaridade e a uma truculên-
cia que parecem satisfazer a espera de todos por um pensamento 
novo, diferente. (...) Sua "ousadia" é tão inovadora quanto a das 
crianças do "xixi e cocô".

[7º§]No Brasil, o debate eleitoral em curso poderia também 
servir para mostrar que nosso senso comum compartilhado é, 
no caso, uma espécie de razoabilidade, resignada a evitar temas 
excessivamente conflitivos (...) e a aceitar alianças duvidosas e 
supostamente "necessárias".

[8º§]Como chegamos a essa perda de contraste na vida públi-
ca e cultural?

[9º§]Segundo Panarari, a burguesia ganhou a luta pela hege-



Concurso IFSUDESTE • 2016 • Tecnólogo Redes de Computadores ou Sistemas para Internet14

monia jogando a carta do prazer: "Na década do hedonismo², 
todos se convenceram, de repente, de que estava na hora de di-
vertir-se. Palavra de ordem: "Queremos folgar" e, por favor, evi-
te-se empestar a existência, de qualquer maneira que seja, com 
política, cultura, economia e todas essas ‘coisas’ assimiláveis a 
preocupações e aborrecimentos". Conclusão: a subcultura hedo-
nista da fofoca é o novo ópio do povo.

[10º§]Concordo (um pouco) com essa visão apocalíptica da 
cultura dominante. Mas discordo da ideia de que a subcultura da 
fofoca seja a invenção vitoriosa de uma classe específica. Ela é, em 
meu ver, uma consequência dos nossos tempos, pela razão que 
segue. Quando a mídia é de massa, não há mais diferença entre 
manipuladores e manipulados, pois os próprios manipuladores, 
expostos à mídia, são manipulados por suas produções. Ou seja, 
progressivamente, todo o mundo pensa as mesmas trivialidades.

[11º§]É o feitiço que enfeitiça o feiticeiro.

Fonte: Folha de São Paulo, 19/08/2010. Texto adaptado.

Vocabulário de apoio

1-  Gramsci: Antonio Gramsci (Ales, 22 de janeiro de 1891 — Roma, 27 de abril 

de 1937) filósofo marxista, jornalista, crítico literário e político italiano. Es-

creveu sobre teoria política, sociologia, antropologia e linguística.

2-  Hedonismo: teoria ou doutrina filosófico-moral que afirma ser o prazer o 

supremo bem da vida humana.
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QuestÃo 06

No texto 3, o autor tem o objetivo de criticar a

a) cultura dominante. 

b) sociedade de classes.

c) massificação da mídia.

d) satisfação da sociedade.

e) banalidade de comunicadores.

QuestÃo 07

Nos quatro primeiros parágrafos do texto 3, o autor recorre a 
conceitos teóricos e/ou a obras teóricas para  

a) divulgar livros e pensadores italianos. 

b) analisar teorias sobre relações entre classes.

c) problematizar noções tradicionais discutidas no texto.

d) demonstrar repertório acadêmico sobre tema abordado.

e) dar credibilidade ao enfoque proposto em sua discussão.
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QuestÃo 08 

No trecho: “E havia a outra face do domínio: o controle das ideias 
e das mentes, oculto e insidioso.”, a palavra grifada pode ser 
substituída, sem perdas semânticas, por

a) digno. 

b) probo.

c) pérfido.

d) escrupuloso.

e) consciencioso.
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QuestÃo 09

Releia o trecho, retirado do 3º parágrafo.

Pois bem, um espectador apressado poderia pensar que, 
enfim¹, realizamos a famosa sociedade sem classes – ao 
menos em parte. Claro, desigualdades e exploração con-
tinuam; no entanto², é difícil distinguir a cultura da classe 
dominante das outras que lhe seriam opostas, porque³, no 
fundo, mesmo quando parecemos discordar, pensamos to-
dos de forma igual.

Os conectivos grifados apresentam, respectivamente, o valor se-
mântico de

a) 1 – explicação; 2 – oposição; 3 – causa.

b) 1 – finalidade; 2 – conclusão; 3 – causa.

c) 1 – explicação; 2 – oposição; 3 – conclusão. 

d) 1 – conclusão; 2 – oposição; 3 – explicação.

e) 1 – conclusão; 2 – conclusão; 3 – explicação.
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QuestÃo 10

Releia o trecho a seguir.

Mundo afora, é cada vez mais difícil dizer algo que não faça 
parte de um senso comum que é feito de referências, ideias 
e, sobretudo, maneiras de pensar compartilhadas graças ao 
uso generalizado da mesma mídia.

Dentre as opções de reescrita apresentadas a seguir, só houve 
manutenção desse trecho em:

a) Em todo o mundo, o uso generalizado das mídias causa difi-
culdade nas formas de se compartilhar ideias, referências e nas 
maneiras de se pensar o senso comum. 

b) É cada vez mais difícil dizer algo, mundo afora, relacionado ao 
senso comum que se constitui de ideias, referências e modos 
de pensar das mídias devido às suas formas compartilhadas. 

c) É cada vez mais difícil não fazer parte do senso comum, so-
bretudo aquele reproduzido nas ideias, maneiras de pensar 
e referências das formas compartilhadas de mídia no mundo 
exterior. 

d) Em todo o mundo, é cada vez mais fácil reproduzir referências, 
modos de pensar e ideias do senso comum, especialmente por 
causa do uso generalizado de uma mesma mídia e às maneiras 
de compartilhá-la.

e) No mundo exterior, é cada vez mais difícil dizer algo que esteja 
compartilhado na mídia, em consequência do senso comum 
constituinte das maneiras de pensar, das ideias e das referên-
cias generalizadas na mesma mídia.
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QuestÃo 11

A noção semântica, demarcada por advérbio – grifado nas sen-
tenças a seguir – só nÃo incide sobre um termo nominal em:

a) Nesse quadro, pensar criticamente é árduo. 

b) (...) e a aceitar alianças duvidosas e supostamente "necessárias".

c) Havia a exploração econômica, com repressão eventualmen-
te brutal das reivindicações dos trabalhadores (sem contar as 
guerras imperialistas).

d) Não éramos totalmente ingênuos. Reconhecíamos os horrores 
do dito "socialismo real" e percebíamos que ele substituíra uma 
classe dominante por outra.

e) No Brasil, o debate eleitoral em curso poderia também servir 
para mostrar que nosso senso comum compartilhado é, no 
caso, uma espécie de razoabilidade, resignada a evitar temas 
excessivamente conflitivos (...).

QuestÃo 12

Em relação às escolhas feitas pelo autor, a linguagem predomi-
nante, no texto 3,  caracteriza-se como

a) imparcial.

b) impessoal.

c) pessoal e parcial.

d) pessoal e imparcial.

e) impessoal e parcial.
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QuestÃo 13

O dito popular “É o feitiço que enfeitiça o feiticeiro.” foi utilizado 
em um contexto específico do texto 3 e esse dito está denotativa-
mente explicitado em:

a) Conclusão: a subcultura hedonista da fofoca é o novo ópio do 
povo. 

b) Ou seja, progressivamente, todo o mundo pensa as mesmas 
trivialidades.

c) A ditadura do proletariado não tinha por que ser melhor do 
que a ditadura da burguesia; talvez, aliás, ela fosse pior. Nosso 
sonho era outro: uma sociedade sem classes.

d) Concordo (um pouco) com essa visão apocalíptica da cultura 
dominante. Mas discordo da ideia de que a subcultura da fo-
foca seja a invenção vitoriosa de uma classe específica.

e) Quando a mídia é de massa, não há mais diferença entre ma-
nipuladores e manipulados, pois os próprios manipuladores, 
expostos à mídia, são manipulados por suas produções.
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QuestÃo 14

Releia este trecho do texto 3.

Quem deseja convencer seus leitores ou espectadores de 
que ele pensa fora da trivialidade dominante tende a pa-
recer-se com aquelas crianças que, de vez em quando, gri-
tam "xixi e cocô" e, com isso, gabam-se de ter quebrado um 
grande tabu.

Nesse trecho, as ocorrências grifadas da palavra SE caracterizam 
o emprego de

a) palavra expletiva.

b) pronome reflexivo.

c) partícula apassivadora.

d) partícula integrante do verbo.

e) índice de indeterminação do sujeito.
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instruçÃo: A questão 15 deve ser respondida com base nos tex-
tos 1 e 3. Caso necessário, releia-os atentamente, antes de res-
ponder a essa questão.

QuestÃo 15

Considere as assertivas:

I. O exemplo de uso de câmeras/celulares para registrar o eclip-
se (texto 1) extrapola o exemplo de compartilhamento do tri-
vial por meio das mídias (texto 3).

II. O ato de gravar a vida, em vez de vivê-la (texto 1) corresponde 
ao uso generalizado do senso comum (texto 3).

III. A crítica ao uso indiscriminado de tecnologias (texto 1) con-
fronta a perspectiva sobre compartilhamento de informações 
(texto 3).

IV. A ideia presente no trecho: “Celebramos os momentos signifi-
cativos das nossas vidas e queremos dividi-los com as pessoas 
próximas. Mas a maioria do que é registrado não é significa-
tivo ou dividido com pessoas próximas.” (texto 1) equivale à 
ideia presente em: “Mundo afora, é cada vez mais difícil dizer 
algo que não faça parte de um senso comum que é feito de 
referências, ideias e, sobretudo, maneiras de pensar comparti-
lhadas graças ao uso generalizado da mesma mídia.” (texto 3)

Estão corretas as assertivas
 
a) I, II.

b) I, III.

c) II, IV.

d) I, II,III.

e) II, III, IV.
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LeGisLaçÃo

QuestÃo 16

A Lei de Licitações nº 8.666/93 determina que

a) para a fase de habilitação nas licitações, é facultativa a exigên-
cia de habilitação jurídica aos licitantes.

b) a Administração não poderá utilizar a tomada de preços e a 
concorrência nos casos em que couber convite.

c) é dispensável a licitação para obras e serviços de engenharia 
de valor até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

d) os licitantes poderão impugnar os termos do edital de licita-
ção até a fase de homologação do certame pela autoridade 
competente.

e) estão sujeitas à nulidade as aquisições feitas sem a adequada 
caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orça-
mentários para seu pagamento.
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QuestÃo 17

No que tange à publicidade dos editais de licitação e da carta 
convite, analise os itens abaixo e marque (V) para verdadeiro ou 
(F) para falso:

( ) na modalidade convite, a publicidade da abertura do procedi-
mento licitatório é garantida sem que haja, necessariamente, 
publicação da carta-convite no Diário Oficial e em jornais de 
grande circulação.

(  ) quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade da 
Administração Pública Federal, os avisos, contendo os resu-
mos dos editais, deverão ser publicados no Diário Oficial da 
União, do Estado e do Município.

(  ) no pregão, o prazo fixado para a apresentação das propostas, 
contado a partir da publicação do edital, não será inferior a 8 
(oito) dias úteis.

(  ) O prazo mínimo para publicação de edital de tomada de pre-
ços, até a data do recebimento das propostas, é de 45 (qua-
renta e cinco) dias.

A sequência correta é

a) V, V, V, F.

b) F, F, V, V.

c) F, V, F, V.

d) V, F, F, F.

e) V, F, V, F.
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QuestÃo 18

Acerca dos contratos administrativos, o Estatuto de Licitações 
(Lei n.º 8.666/93) determina que

a) é vedada a exigência de prestação de garantia na modalidade 
concorrência.

b) o instrumento de contrato formalizado por escrito é facultati-
vo na modalidade tomada de preços.

c) é admitido o contrato com prazo de vigência indeterminado, 
desde que comprovado o interesse público.

d) a Lei de Licitações confere ao contratado a prerrogativa de res-
cindir unilateralmente os contratos, firmados com a adminis-
tração, para melhor adequação às finalidades de seu interesse.

e) o contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições con-
tratuais, os acréscimos ou as supressões que se fizerem nas 
obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cen-
to) do valor inicial atualizado do contrato.
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QuestÃo 19

Haja vista o que dispõe o Decreto n. 1.171/94, que regula o Códi-
go de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Execu-
tivo Federal, é vedado ao servidor

I- participar de grupos nazistas.

II- fazer uso de informações privilegiadas, obtidas no âmbito in-
terno do serviço, em benefício de suas funções no cargo pú-
blico.

III- retirar da repartição pública qualquer documento, livro ou 
bem pertencente ao patrimônio público, mesmo estando le-
galmente autorizado.

IV- alterar o teor de um documento que deva encaminhar para 
providências.

Estão corretas as afirmativas

a) I e IV. 

b) II e III.

c) III e IV. 

d) I, II e III.

e) I, II, III e IV.
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QuestÃo 20

No que se refere ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos Fede-
rais, nÃo é forma de provimento de cargo público a(o)

a) remoção. 

b) promoção.

c) nomeação.

d) readaptação.

e) aproveitamento.
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QuestÃo 21

Relativamente à exoneração de ofício de servidor de cargo efeti-
vo, prevista no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais, 
a mesma dar-se-á

I- quando não satisfeitas as condições do estágio probatório.

II- quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exer-
cício no prazo estabelecido.

III- a pedido do próprio servidor.

IV- a juízo da autoridade competente.

Estão corretas as afirmativas

a) I e II. 

b) II e III.

c) III e IV. 

d) I, II e III.

e) I, II, III e IV.
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QuestÃo 22

Quanto ao Processo Administrativo Disciplinar, previsto na Lei Fe-
deral n.º 8.112/90,

a) considerar-se-á revel o indiciado que, regularmente citado, 
não apresentar defesa no prazo legal. 

b) são vedadas, em caráter absoluto, as restrições de servidores 
na composição de comissão de sindicância ou de inquérito.

c) o processo disciplinar só poderá ser revisto em um prazo pres-
cricional de 5 (cinco) anos contados do seu trânsito em julgado. 

d) é assegurado ao servidor o direito à prova pericial, ainda que a 
comprovação do fato independa de conhecimento especial de 
perito.

e) o servidor terá o direito de acompanhar o processo por inter-
médio de procurador desde que haja anuência expressa por 
parte da comissão julgadora.
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QuestÃo 23

De acordo com a Lei Federal nº 11.892/2008, que cria os Institu-
tos Federais, é inCorreto afirmar que

a) o Conselho Superior, de caráter consultivo e deliberativo, será 
composto exclusivamente por representantes dos servidores 
técnico-administrativos e do Colégio de Dirigentes do Instituto 
Federal.

b) realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento 
de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefí-
cios à comunidade é um dos objetivos dos Institutos Federais.

c) os Institutos Federais têm como uma de suas finalidades e 
características promover a produção, o desenvolvimento e a 
transferência de tecnologias sociais, notadamente as voltadas 
à preservação do meio ambiente.

d) cada Instituto Federal é organizado em estrutura multicampi, 
com proposta orçamentária anual identificada para cada cam-
pus e a reitoria, exceto no que diz respeito a pessoal, encargos 
sociais e benefícios aos servidores.

e) os Institutos Federais têm autonomia para criar e extinguir cur-
sos, nos limites de sua área de atuação territorial, bem como 
para registrar diplomas dos cursos por eles oferecidos, me-
diante autorização do seu Conselho Superior, aplicando-se, no 
caso da oferta de cursos a distância, a legislação específica.
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QuestÃo 24

O dirigente máximo de um determinado órgão público, localiza-
do em Juiz de Fora (MG), e três servidores, responsáveis pelo se-
tor de compras e licitações, compareceram a um evento realizado 
por uma empresa de engenharia, especializada em obras para o 
setor público. O evento ocorreu em um luxuoso hotel, localizado 
em Natal (RN) e, haja vista que o órgão público estava em uma 
situação financeira deficitária. A empresa organizadora do even-
to custeou as despesas com transporte, hospedagem e alimenta-
ção dos referidos agentes públicos. Verifica-se que a conduta dos 
agentes públicos

a) constitui ato de improbidade administrativa por causar lesão 
ao erário.

b) constitui ato de improbidade administrativa por importar en-
riquecimento ilícito no exercício da função.

c) não constitui ato de improbidade administrativa uma vez que 
não foram utilizadas verbas públicas no presente caso.

d) no ato de improbidade administrativa, constituir-se-á somente 
caso o órgão público venha a firmar contrato com a empresa 
de engenharia organizadora do evento.

e) não constitui ato de improbidade administrativa uma vez que 
o órgão público não possuía condições financeiras de arcar 
com os custos de deslocamento dos agentes envolvidos.
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QuestÃo 25

De acordo com a Lei n.º 9.784/1999, que regula o processo admi-
nistrativo, no âmbito da Administração Pública Federal,

a) a decisão de recursos administrativos pode ser objeto de dele-
gação.

b) a revogação de um ato administrativo, por motivo de conveni-
ência ou oportunidade, não gera direito adquirido a terceiros.

c) os processos administrativos poderão se iniciar somente por 
provocação do interessado, não se admitindo seu início por 
ofício. 

d) a competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos admi-
nistrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de 
delegação e avocação legalmente admitidos.

e) é admitido que o servidor ou autoridade atue em processo 
administrativo cuja matéria seja de seu interesse direto ou in-
direto, desde que o mesmo comunique o fato à autoridade 
competente.

 



Concurso IFSUDESTE • 2016 • Tecnólogo Redes de Computadores ou Sistemas para Internet 33

ConHeCiMentos esPeCíFiCos

QuestÃo 26

De acordo com o PMBoK, um projeto é um esforço temporário 
empreendido para criar um produto, serviço ou resultado 
exclusivo. Dentre as particularidades dos projetos de TI, pode-se 
citar a intangibilidade de boa parte dos entregáveis, estimativas 
de tempo medidas em homens/hora etc.

Pode ser considerado um exemplo de projeto, no contexto 
apresentado acima,

a) a montagem de um Datacenter. 

b) a manutenção de equipamentos.

c) o gerenciamento de uma rede de computadores. 

d) a compra de insumos e de materiais de uso contínuo.

e) a fabricação de notebooks em uma linha de produção.
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QuestÃo 27

Segundo Vargas (2009), as áreas de gerenciamento de projetos o 

descrevem em termos de seus processos componentes.

Sobre os conceitos das áreas de gerenciamento de projetos, 

enumere a segunda coluna de acordo com a primeira.

  CoLuna i                      CoLuna ii
I-  Gerenciamento 

de Escopo

(  )  Área que visa a planejar, identificar, 

qualificar, quantificar, responder e mo-

nitorar os riscos do projeto.
II-  Gerenciamento 

de Riscos

(  )  Área que engloba os processos requeri-

dos para assegurar que um projeto seja 

concluído de acordo com seu orçamen-

to previsto.
III-  Gerenciamento 

de Custos

(  )  Área que engloba os processos reque-

ridos para assegurar que todos os ele-

mentos do projeto sejam adequada-

mente coordenados e integrados.
IV-  Gerenciamento 

da Integração

(  )  Área que engloba os processos reque-

ridos para assegurar que os produtos 

ou serviços do projeto estarão em con-

formidade com o solicitado pelo cliente 

ou contratante.
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V-  Gerenciamento 

de Qualidade

(  )  Área que engloba os processos necessá-

rios para assegurar que, no projeto, es-

teja incluído todo o trabalho requerido, 

e apenas o trabalho requerido, para 

concluí-lo de maneira bem sucedida.

A sequência correta é

a) II, I, IV, V, III. 

b) II, I, V, IV III. 

c) II, III, IV, V, I.

d) III, II, V, IV, I.

e) IV, II, I, V, III.
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QuestÃo 28

A Instrução Normativa N°4, de 11 de setembro de 2014, estabe-
lece alguns conceitos a serem aplicados à contratação de Solu-
ções de Tecnologia da Informação. Avalie as afirmativas a seguir 
e marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso.

(  ) Termo de Recebimento Provisório: declaração formal de que 
os serviços foram prestados ou os bens foram entregues, para 
posterior análise das conformidades de qualidade, baseadas 
nos Critérios de Aceitação.

(  ) Documento de Oficialização da Demanda - DOD: documento 
que contém o detalhamento da necessidade da Área Requisi-
tante da Solução a ser atendida pela contratação.

(  ) Fiscal administrativo do contrato: servidor com atribuições 
gerenciais, designado para coordenar e comandar o processo 
de gestão e fiscalização da execução contratual, indicado por 
autoridade competente.

(  ) Estudo técnico preliminar da contratação: amostra a ser for-
necida pelo licitante, classificado provisoriamente em primei-
ro lugar, para realização dos testes necessários à verificação 
do atendimento às especificações técnicas, definidas no Ter-
mo de Referência ou Projeto Básico.
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A sequência correta é

a) V, V, V, F.

b) V, F, V, V.

c) F, F, V, F.

d) V, V, F, F.

e) V, F, F, V. 

QuestÃo 29

Segundo VARGAS (2009), uma importante entidade a ser implan-
tada em uma organização é o Escritório de Projetos ou PMO (Pro-
ject Management Office). A respeito de suas funções, é inCorre-
to afirmar que o PMO é responsável por

a) gerenciar restrições, como escopo, cronograma, custo e riscos 
dos projetos individuais. 

b) identificar e desenvolver metodologias, melhores práticas e 
padrões de gerenciamento de projetos.

c) fornecer funções de suporte ao gerenciamento de projetos e 
também realizar o gerenciamento direto de projetos.

d) estabelecer uma comunicação centralizada entre gerentes de 
projetos, patrocinadores, analistas e outras partes interessadas.

e) monitorar a conformidade com as políticas, procedimentos e 
modelos padrões de gerenciamento de projetos por meio de  
auditorias do projeto.
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QuestÃo 30

Segundo o Guia de boas práticas em contratação de soluções de 
Tecnologia da Informação no âmbito do Serviço Público, no Plano 
Diretor de TI – PDTI, 

a) somente o planejamento estratégico, relativo à TI, é definido, 
sendo desnecessária a definição de indicadores de desempe-
nho e planejamento de orçamento. 

b) são definidos, com base nos objetivos da área de TI do órgão, 
ou seja, com base nas necessidades identificadas pela TI, quais 
recursos serão necessários contratar (plano de investimentos).

c) é necessário que contenha todo o planejamento de investi-
mentos, captação de recursos, bem como de quantitativo e 
capacitação de pessoal de todas as áreas envolvidas nos proje-
tos previstos.

d) devem abranger ambientes interno e externo, relativamente à 
área de TI. Porém, deve ser elaborado somente pela equipe de TI, 
evitando-se influências externas no planejamento estratégico.

e) deve ser elaborado o plano, considerando-se as estratégias de 
negócio que serão suportadas no período definido no Planeja-
mento Estratégico Institucional, descrevendo a forma como a 
TI suportará tais estratégias em um nível macro.
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QuestÃo 31

Tomando como base a Instrução Normativa N°4, de 11 de 
setembro de 2014, e o Guia de boas práticas em contratação 
de soluções de Tecnologia da Informação, no âmbito do Serviço 
Público, especificamente sobre a fase de Gestão do Contrato, é 
inCorreto afirmar que

a) finda a execução do contrato, temos o processo de Encerra-
mento do Contrato, com a elaboração do Termo de Encerra-
mento do Contrato.

b) durante a execução contratual, deve ocorrer o processo de 
Monitoramento da Execução, quando são elaborados o Plano 
de Inserção, o Plano de Fiscalização e a Reunião Inicial.

c) a fase de Gestão do Contrato visa a acompanhar e a garantir 
a adequada prestação dos serviços e o fornecimento de bens 
que compõem a Solução de Tecnologia da Informação, ocor-
rendo durante todo o período de execução do contrato.

d) os softwares, resultantes de serviços de desenvolvimento, de-
verão ser catalogados pelo contratante e, sempre que aplicá-
vel, disponibilizados no Portal do Software Público Brasileiro de 
acordo com o regulamento do Órgão Central do SISP - Sistema 
de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação.

e) próximo ao encerramento do contrato, caso seja verificada a 
existência de interesse na renovação, o Gestor do Contrato 
deverá, com base na documentação contida no Histórico de 
Gestão do Contrato e nos princípios da manutenção da ne-
cessidade, economicidade e oportunidade da contratação, en-
caminhar à Área Administrativa, com pelo menos 60 dias de 
antecedência do término do contrato, a documentação, expli-
citando os motivos para tal aditamento.



Concurso IFSUDESTE • 2016 • Tecnólogo Redes de Computadores ou Sistemas para Internet40

QuestÃo 32

Em relação aos modelos de referência OSI e TCP/IP, Tanenbaum 
(2011) afirma que

a) o modelo TCP/IP é composto por 5 (cinco) camadas: física, 
inter-redes, transporte, aplicação e host/rede.

b) o modelo TCP/IP faz uma melhor distinção entre as camadas 
física e de enlace de dados, se comparado ao modelo OSI.

c) o modelo OSI é composto por 6 (seis) camadas, sendo elas: 
física, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação.

d) ambos os modelos, OSI e TCP/IP, baseiam-se no conceito de 
uma pilha de protocolos interligados e suas camadas, apesar 
de equivalentes, têm funções distintas.

e) em ambos os modelos, OSI e TCP/IP, estão presentes as camadas 
que englobam até a camada de transporte para oferecer um 
serviço de transporte fim a fim, independente da rede.
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QuestÃo 33

Segundo Tanenbaum (2011), sobre o protocolo TCP (Transmission 
Control Protocol), é correto afirmar que

a) um exemplo de aplicação que utiliza este protocolo é o DNS 
(Domain Name System)

b) é responsável por fazer a conversão dos endereços MAC para 
os endereços IPs da rede.

c) é responsável pela verificação, testes e notificação de erro, na 
internet, sendo suas mensagens encapsuladas em pacotes IPs.

d) é um protocolo de transporte não orientado à conexão e 
que não verifica se o pacote de dados chegou ou não ao seu 
destino.

e) oferece um fluxo de bytes fim a fim confiável em uma inter-
rede não confiável, confiabilidade esta que o IP (Internet 
Protocol) não oferece.
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QuestÃo 34

Gabriel Torres (2001), com base no padrão de rede Ethernet, 
afirma que

a) o padrão Fast Ethernet possui uma taxa de transferência de 1 
Gbps e usa a codificação chamada 4D-PAM5.

b) neste tipo de rede, existe o padrão de cabeamento 10Base2 
que opera a 100 Mbps e usa a codificação chamada 4B/5B.

c) nesta arquitetura, todas as placas de rede recebem um 
endereço físico, chamado IP gravado em uma ROM, dentro da 
placa de rede.

d) o Ethernet é um padrão que define como os dados serão 
transmitidos fisicamente através dos cabos da rede. Dessa 
forma, essa arquitetura opera nas camadas de transporte e 
sessão do modelo OSI.

e) neste tipo de rede, mesmo quando utilizada a topologia em 
estrela, todos os micros compartilham o mesmo cabo, ou seja, 
quando o cabo está sendo utilizado, nenhuma outra máquina 
poderá usá-lo ao mesmo tempo.
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QuestÃo 35

O protocolo IPv6

a) é plenamente compatível com o IPv4.

b) tem como padrão de segurança o Secure Sockets Layer (SSL).

c) possui o cabeçalho mais completo em relação ao IPv4. Ele 
contém 13 (treze) campos (contra os 7 (sete) do IPv4).

d) é incompatível com alguns protocolos auxiliares da Internet, 
como, por exemplo, o TCP, UDP, ICMP, IGMP, OSPF, BGP e DNS.

e) além do principal objetivo de oferecer uma quantidade maior 
de endereços de acesso à internet, esse protocolo também tem 
por objetivo reduzir o tamanho das tabelas de roteamento.
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QuestÃo 36

No gerenciamento de redes, algumas ferramentas são funda-
mentais para o diagnóstico e para a solução de problemas. A 
seguir, são listadas algumas ferramentas usadas em ambiente 
Linux/Unix. Avalie as afirmativas e marque (V) para verdadeiro ou 
(F) para falso.

(   ) O ping permite descobrir a sequência de gateways através da 
qual um pacote IP viaja para alcançar o seu destino.

(   ) O comando ifconfig envia um pacote ICMP ECHO_RESPONSE 
a um host de destino e espera para ver se o host responde de 
volta.

(   ) O netstat fornece uma grande quantidade de informações 
de rede, como estatísticas de interface, informações de 
roteamento e tabelas de conexão.

(  ) O tcpdump é uma ferramenta de análise de pacotes, 
conhecidos como Sniffers, registrando os pacotes que 
atendam a determinados critérios definidos pelo usuário.

A sequência correta é

a) V, V, F, V.

b) V, V, F, F.

c) F, F, V, V.

d) V, F, V, F.

e) F, V, F, V.
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QuestÃo 37

Na segurança de redes, 

a) o IP Security (IPSec), protocolo-padrão das VPNs (Virtual 
Private Network), garante, além do sigilo, a integridade e a 
autenticação desses dados.

b) a segmentação, através da zona desmilitarizada (DMZ), tem 
por objetivo fornecer acesso com baixo controle de segurança 
a redes privadas de confiança mútua.

c) o NAT (Network Address Translation) foi criado com a 
intenção de ser usado como um componente de segurança, 
escondendo os endereços dos equipamentos da rede interna 
e, consequentemente, sua topologia de rede.

d) o Firewall é um ponto que interliga, no mínimo, três redes, 
podendo ser um componente ou um conjunto de componentes 
por onde passa todo o tráfego, permitindo que sejam realizados 
o controle e a autenticação de todo o tráfego.

e) os proxies atuam na camada de rede do modelo International 
Organization for Standadization / Open Systems Interconnection 
(ISO/ OSI) e podem realizar controle de tráfego, porém, deste 
modo, apresentam baixo desempenho se comparado aos 
gateways.
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QuestÃo 38

Existem basicamente três tipos de sistema de detecção de 
intrusão Host-Based Intrusion Detection (HIDS), Network-Based 
Intrusion Detection (NIDS) e IDS híbrido (Hybrid IDS). 

Pode-se citar como ponto forte do Host-Based Intrusion Detection 
(HIDS) que

a) caso o HIDS seja invadido, as informações são preservadas e 
mantidas.

b) os ataques que ocorrem fisicamente no servidor (keyboard 
attack) podem ser detectados pelo HIDS.

c) esse tipo de sistema é capaz de detectar ataques de rede, 
como o scanning de rede ou o Smurf, por exemplo.

d) esse tipo de sistema é fácil de gerenciar e configurar em todos 
os hosts que devem ser monitorados, promovendo melhor 
escalabilidade.

e) esse tipo de sistema é independente do sistema operacional, ou 
seja, um HIDS que funciona no Linux, funciona perfeitamente 
no Windows.
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QuestÃo 39

De acordo com as Normas ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013 e 
27002:2013, para manter a segurança da informação, são 
objetivos de controle os seguintes itens, exCeto:

a) Assegurar a integridade e a correta execução dos processos de 
negócio.

b) Assegurar acesso de usuário autorizado e prevenir acesso não 
autorizado a sistemas e a serviços.

c) Prevenir a divulgação não autorizada, modificação, remoção 
ou destruição da informação armazenada nas mídias.

d) Assegurar o uso efetivo e adequado da criptografia para pro-
teger a confidencialidade, autenticidade e/ou integridade da 
informação.

e) Prevenir o acesso físico não autorizado, danos e interferências 
aos recursos de processamento das informações e as informa-
ções da organização.
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QuestÃo 40

Uma das funcionalidades do Linux/Unix é a de executar processos 
em segundo plano, liberando a linha de comando para o usuário 
imediatamente. O comando que exibe as informações de todos 
os processos correntes, de todos os usuários, com a informação 
de qual usuário está executando qual processo é o

a) ls -ax

b) kill -all

c) ps -aux

d) jobs -bg

e) grep -user –all

QuestÃo 41

O Linux permite ao superusuário (root) executar qualquer operação 
válida em qualquer arquivo ou processo, inclusive algumas 
chamadas de sistema podem ser executadas somente pelo 
superusuário. A operação que nÃo é exclusiva do superusuário é

a) configurar interfaces de rede.
b) configurar o relógio do sistema.
c) alterar as permissões de um arquivo.
d) aumentar os limites de uso dos recursos.
e) definir o nome de host (hostname) do sistema.
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QuestÃo 42

Sobre serviços fornecidos por computadores servidores conecta-
dos em rede, avalie as afirmativas a seguir e marque (V) para 
verdadeiro ou (F) para falso:

(   ) O principal protocolo de comunicação entre os servidores de 
correio eletrônico é o POP3.

(   ) Servidores DHCP são capazes de fornecer informações de 
configuração aos seus clientes como endereço IP, máscara de 
rede, gateway e endereço de servidor DNS.

(   ) Um servidor Web, em essência, aceita uma conexão TCP de 
um cliente, obtém o nome do arquivo solicitado, obtém o 
arquivo (do disco), retorna o arquivo ao cliente e encerra a 
conexão TCP.

(   ) A essência do DNS é a criação de um esquema hierárquico de 
atribuição de nomes baseado no domínio e de um sistema de 
bancos de dados distribuídos para implementar esse esquema 
de nomenclatura.

A sequência correta é

a) V, V, F, V.
b) F, V, V, V.
c) V, F, V, V.
d) V, F, V, F.
e) F, V, F, V.
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QuestÃo 43

Nos sistemas e políticas de backup, 

a) o intervalo de tempo entre os backups está diretamente rela-
cionado à quantidade de dados armazenados, independente 
da volatilidade destes.

b) é recomendado que se mantenha o armazenamento de todas 
as mídias de backup em um único ambiente seguro, evitando 
assim o desvio indevido de informações.

c) as fitas magnéticas de alta capacidade não possuem vida útil 
determinada, mas devem ser realizados testes de erros com 
frequência para se evitar a perda de dados.

d) devido à grande quantidade de dados armazenados, os testes 
dos backups realizados devem ser feitos por amostragem, a 
fim de não se deteriorar o desempenho dos sistemas.

e) transformadores e fontes de alimentação, assim como os No
-Breaks, devem ficar longe das mídias de armazenamento de 
backups por gerarem campos eletromagnéticos e ocasiona-
rem perda de dados.
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QuestÃo 44

A respeito do Processo Unificado, avalie as afirmativas a seguir e 
marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso.

(  ) O Processo Unificado é um processo de software orientado por 
casos de uso, centrado na arquitetura, iterativo e incremental, 
projetado como arcabouço para métodos e ferramentas UML.

(  ) Esse processo é um modelo incremental no qual cinco fases 
são definidas, sendo elas: concepção, projeto, construção, 
testes e melhoria contínua.

(  ) A fase de Concepção engloba tanto a comunicação com o 
cliente quanto as atividades de planejamento, e enfatiza o 
desenvolvimento de casos de uso como modelo principal.

(  ) Na fase de Testes, transfere-se o software do desenvolvedor 
para o usuário final para testes beta e aceitação.

A sequência correta é

a) V, V, F, V.

b) V, V, F, F.

c) V, F, F, F.

d) V, F, V, F.

e) F, V, F, V.
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QuestÃo 45

Segundo PRESSMAN (2010), testes é um conjunto de atividades 
que podem ser planejadas antecipadamente e conduzidas siste-
maticamente. Existem diversos tipos de testes a serem realizados 
em um projeto de software. 

O teste considerado como uma técnica sistemática para construir 
a arquitetura do software enquanto, ao mesmo tempo, conduz 
testes para descobrir erros associados às interfaces, e tem por 
objetivo construir uma estrutura de programa determinada pelo 
projeto a partir de componentes já testados, é o

a) Teste de Sistema.

b) Teste de Unidade.

c) Teste de Validação.

d) Teste de Integração.

e) Teste de Regressão.
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QuestÃo 46

O SCRUM é um modelo ágil de processo desenvolvido no início 
da década de 1990. 

São princípios SCRUM consistentes com o Manifesto Ágil, exCeto:

a) São organizadas pequenas equipes de trabalho.

b) O processo produz frequentes incrementos de software.

c) O processo precisa ser adaptável tanto a modificações técnicas 
quanto a modificações de processos de negócios.

d) Documentação e testes são realizados, respectivamente, antes 
e ao final do processo de construção.

e) O trabalho de desenvolvimento e o pessoal que o realiza é 
dividido em partições claras, de baixo acoplamento, ou em 
pacotes.
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QuestÃo 47

Analise as tabelas e o comando SQL a seguir:

tabela 1                                tabela 2

a b
1 9000
3 8000
5 7000
7 6000

c d
2 ABC
3 DAF
5 GAA
6 JHL
7 MOA
9 PAR

SELECT * FROM tabela1 RIGTH OUTER JOIN tabela2 ON 

tabela1.a = tabela2.c

WHERE tabela1.b > 6500 AND tabela2.d LIKE ‘_A_’

ORDER BY tabela1.a ASC;

Esse comando produz a seguinte saída:

a) 
a b c d
3 8000 3 DAF
5 7000 5 GAA

b)
a b c d
3 8000 3 DAF
5 7000 5 GAA
NULL NULL 9 PAR
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c)
a b c d
1 9000 NULL NULL
3 8000 3 DAF
5 7000 5 GAA
NULL NULL 9 PAR

d)
a b c d
1 9000 NULL NULL
3 8000 3 DAF
5 7000 5 GAA
7 6000 7 MOA

e)
a b c d
1 9000 NULL NULL
NULL NULL 2 ABC
3 8000 3 DAF
5 7000 5 GAA
NULL NULL 6 JHL
7 6000 7 MOA
NULL NULL 9 PAR
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QuestÃo 48

Em Java, métodos com o mesmo nome podem ser declarados 
na mesma classe, contanto que tenham diferentes conjuntos de 
parâmetros, isso é chamado sobrecarga de método.

Considere a assinatura do método:

public int testeDeSobrecarga(int i, double d, 

string s);

O método que pode ser utilizado como sobrecarga do método 
acima é

a) public void testeSobrecarga (int i);

b) public string primeiroTesteDeSobrecarga (char 
c);

c) public int segundoTesteDeSobrecarga (int i, 

double d);

d) public int testeDeSobrecarga (int i, double d, 
string s);

e) public double testeDeSobrecarga (double d, 

string s);
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QuestÃo 49

Em PHP, existem diversas funções para rotinas específicas, avalie 
as afirmativas a seguir, sobre as funções em PHP, e marque (V) 
para verdadeiro ou (F) para falso.

(  ) A função fopen() é utilizada para a abertura ou criação de 
arquivos para posterior manipulação.

(   ) A função session_verify_new() verifica se existe uma sessão 
aberta e, caso não exista, cria uma nova sessão.

(   ) A função mysql_open_connection() é utilizada para abrir uma 
nova conexão ao Banco de Dados MySQL.

(   ) A função mysql_query() é utilizada para enviar um comando 
SQL ao Banco de Dados MySQL que esteja conectado.

A sequência correta é

a) V, F, F, V.

b) V, F, V, V.

c) F, F, V, V.

d) V, V, F, F.

e) F, F, V, F.
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QuestÃo 50

O Drupal é uma plataforma de site dinâmica que permite a usu-
ários individuais ou comunidades publicar, gerenciar e organizar 
uma grande variedade de conteúdo. O núcleo do Drupal possui 
diversas funcionalidades, dentre elas:

a) Gestão de temas; Google Analytics; Ferramenta de backup.

b) Localização; Gerenciador de usuário; Gerenciador de sessão.

c) Login; Biblioteca de funções comuns; Gerenciador multilínguas.

d) Gerenciador básico de conteúdo; Google Analytics; Gerenciador 
multilínguas.

e) URL Aliasing; Gerenciador de sessão; Gerenciador de 
pagamentos (Web commerce).
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