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INSTRUÇÕES 
01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local 
indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado com etiqueta. 
 

02 - Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, calculadoras e etc. Não 
é permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento com respectiva identificação de telefone 
celular, bip e outros aparelhos eletrônicos. É expressamente proibido ao candidato entrar ou permanecer com armas no 
local de realização das provas. Caso o candidato detenha o porte legal de arma e esteja de posse da mesma, deverá 
entregá-la na Coordenação, buscando-a ao término das provas. 
 

03 - Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar. 
 

04 - A duração da prova é de 04 (QUATRO) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Questões e à 
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO). 
 

05 - Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente 
calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término da 
prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado. 
 

06 - O Caderno de Questões consta de 60 (SESSENTA) questões objetivas de múltipla escolha para os cargos de 
Analista Judiciário e Técnico Judiciário. Leia-o atentamente e marque apenas uma alternativa. 
 

07 - As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com cinco opções (A a E) e uma única resposta 
correta.  
 

08 - Deve-se marcar na FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO) apenas uma opção em cada questão, com caneta azul 
ou preta, SEM RASURÁ-LA, SEM AMASSÁ-LA, SEM PERFURÁ-LA. Caso contrário, a questão será anulada. 
 

09 - Ao terminar a conferência do Caderno de Questões, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o 
candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores neste sentido. Inclusive, 
o candidato deve verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se devidamente identificado no Caderno de 
Questões na parte superior esquerda da folha nº 02. 
 

10 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe, única 
e exclusivamente ao candidato, interpretar e decidir. 
 

11 - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas após 90 (noventa) minutos de seu início e 
só poderá levar o Caderno de Questões no decurso dos últimos 60 (sessenta) minutos anteriores ao horário previsto para 
o seu término. 
 

12 - É proibida a reprodução total ou parcial deste material, por qualquer meio ou processo, sem autorização expressa da 
Consulplan.  Em nenhuma hipótese a Consulplan informará o resultado por telefone. 
 

13 - A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar na 
anulação da prova do candidato. 
 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas escritas objetivas de múltipla escolha serão divulgados na Internet, no site 
www.consulplan.net , às 16h00min do primeiro dia útil subseqüente ao da realização da prova escrita. 
 

- Os recursos deverão ser apresentados conforme determinado no item 08 do Edital nº1, não esquecendo principalmente 
dos seguintes aspectos: 
 

a) Caberá recurso contra questões das provas e contra erros ou omissões no gabarito, até 48(quarenta e oito) horas 
ininterruptas, iniciando-se às 16:00 horas do dia 13 de outubro de 2008, encerrando-se às 16:00 horas do dia 15 de 
outubro de 2008. 

b) A decisão proferida pela Banca Examinadora tem caráter irrecorrível na esfera administrativa, razão pela qual não 
caberão recursos adicionais. 
 

c) A interposição de recursos poderá ser feita somente via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de 
Recursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes a sua inscrição, apenas no prazo recursal à 
Consulplan, conforme disposições contidas no site www.consulplan.net, no link correspondente ao Concurso Público. 
 

d) Serão rejeitados os recursos não fundamentados, enviados via postal, via fac-símile (fax) e os que não contiverem 
dados necessários à identificação do candidato. 
 
 
 

CONSULPLAN  
www.consulplan.net 

atendimento@consulplan.com  
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CARGO: TÉCNICO JUDICIÁRIO/PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS 
 
  PROVA I – CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

TEXTO:      O homem – gravador 
Dizer que ele era louco por música é pouco. Lionel Mapleson era filho do secretário musical da rainha Vitória, sobrinho 

de um dos maiores empresários ingleses de óperas e já havia estudado canto e violino. Mas só sossegou quando conseguiu, aos 
25 anos, virar bibliotecário do Metropolitan Opera de Nova York, desde aquela época a maior casa americana de espetáculos 
de música erudita. 

Nascido na Inglaterra e radicado dos EUA, Mapleson era amigo pessoal de Thomas Edison, de quem adquiriu um 
fonógrafo. Naquele ano de 1900, esse aparelho enorme, com cilindros de cera em vez de discos e um cornetão do tamanho de 
uma pessoa, era o que havia de mais moderno em termos de gravação e reprodução de som. 

Fascinado com seu novo brinquedinho, Mapleson teve uma idéia genial: gravar as apresentações de ópera do 
Metropolitan para colecioná-las e ouvi-las quando quisesse. Até então, ninguém tinha tido a sacada de gravar shows ao vivo. 
Mesmo porque, como já foi possível perceber, aquele gravadorzinho do começo do século 20 estava longe de ser um  aparelho 
de bolso. Só mesmo com muita influência para convencer os administradores da casa a colocar  o trambolho dentro do ponto – 
um buraco na beira do palco de onde auxiliares sopravam o texto da ária para os cantores. Mas, como prejudicava a visão, o 
fonógrafo foi gongado pela platéia. O jeito foi levá-lo para a coxia, o que justifica a péssima qualidade das gravações: “É como 
ouvir concerto num camarim cheio de gente através de uma porta que fica abrindo e fechando”, definiu um amigo. 

Por 4 anos, Mapleson gravou centenas de cilindros de dois minutos, entre eles os únicos registros de óperas cantadas por 
Jean de Reszke, o maior tenor do mundo até aparecer Caruso. Também são dele as primeiras gravações de hits eruditos como a 
ária Ritorna Vincitor da ópera Aída, de Verdi, e o Coro dos Soldados, do Fausto de Gounod. Mas a festa acabou quando 
grandes gravadoras, pegando carona na idéia de Mapleson, fecharam contratos para registrar os recitais. Delicadamente, o 
Metropolitan pediu que ele levasse seu brinquedinho de volta para casa. E Mapleson voltou ao anonimato. Até tentou negociar 
com gravadoras londrinas para ter seus cilindros transformados em discos. Mas isso só aconteceu no final de sua vida, quando 
as gravações foram redescobertas por colecionadores e acabaram reeditadas em elepês. 

Mapleson morreu aos 72 anos, ainda como bibliotecário do teatro, sem imaginar que os frutos da sua inocente idéia traria 
muita alegria aos fãs de música erudita e inspiraria a maior dor de cabeça da indústria fonográfica: a pirataria. 

(Texto Ayrton Mugnaini Jr.Revista “ Superinteressante”.  Julho/2008 p. 54.) 
01) Duas palavras do texto que recebem acento gráfico em razão de regras ortográficas diferentes são: 

A) música – ópera      D) idéia – platéia 
B) é – já        E) até – só 
C) secretário – empresários 

 

02) No texto, haverá alteração de sentido, caso se substitua: 
A) “Fascinado com seu novo brinquedinho...” (3º§) por deslumbrado 
B) “Só mesmo com muita influência para convencer... (3º§) por prestígio 
C) “... sopravam o texto da ária para os cantores.” (3º§) por canção 
D) “E Mapleson voltou ao anonimato.” (4º§) por renomado 
E) “... aos fãs de música erudita e inspiraria a maior dor de cabeça...” (5º§) por influenciaria 

 

03) A frase que NÃO apresenta qualquer exemplo de comparativo ou superlativo é: 
A) “... e já havia estudado canto e violino.” 
B) “... desde aquela época a maior casa americana...” 
C) “... havia de mais moderno em termos de gravação...” 
D) “... por Jean Reszke, o maior tenor de óperas cantadas do mundo...” 
E) “... e inspiraria a maior dor de cabeça da indústria...” 

 

04) Assinale a alternativa em que NÃO há relação entre o pronome destacado e a palavra ou expressão enunciada entre 
parênteses: 
A) “Dizer que ele era louco por música...” 1º§ (Lionel Mapleson) 
B) “O jeito foi levá-lo para a coxia...” 3º§ (fonógrafo) 
C) “mas isso só aconteceu no final...” 4º (cilindros transformados em discos) 
D) “... para colecioná-las...” 3º§ (apresentações de óperas) 
E) “... também são dele as primeiras gravações...” 4º§ (Caruso) 

 

05) Assinale a alternativa em que há ERRO de flexão verbal: 
A) Todos diziam que ele era louco por música. 
B) Não queiram destruir as gravações das óperas. 
C) Se as gravadoras proporem um bom negócio, ele concordará. 
D) Peça a ele que leve seu brinquedinho de volta para casa. 
E) Quando o vir, fale com ele. 

 

06) “... pegando carona na idéia de Mapleson...” (4º§); o gerúndio, em relação à oração anterior tem valor de: 
A) Oposição.  B) Explicação.   C) Tempo.   D) Adição.   E) Conclusão. 
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07) Assinale a alternativa INCORRETA quanto à concordância: 
A) A maior parte dos colecionadores descobriram suas gravações. 
B) O que fizeram Lionel e eu? 
C) Mapleson foi um dos que fizeram as primeiras gravações de ópera ao vivo. 
D) Mais de uma pessoa já comprou um disco pirata. 
E) É necessário muita cautela nesse negócio. 

 

08) Assinale a alternativa em que o uso da crase é facultativo: 
A) Algumas delas só puderam ser identificadas graças à tecnologia digital empregada a partir dos anos 80. 
B) Ele se referiu à platéia que vaiou o fonógrafo. 
C) Várias pessoas foram ao teatro assistir às apresentações das óperas. 
D) Sempre falava com suas filhas às quais dedicava muita atenção. 
E) Mapleson foi até à coxia para guardar o aparelho. 

 

09) Segundo o texto: 
A) Mapleson estudou música no Metropolitan Opera de Nova York. 
B) As gravações de Caruso são referências na fonografia de Mapleson. 
C) As gravações de Mapleson acabaram contribuindo para a preservação de importante tesouro musical. 
D) A utilização da coxia proporcionou uma acentuada melhoria na qualidade das gravações de Mapleson. 
E) A gravação do Coro dos Soldados, da ópera Fausto, feita por Mapleson é considerada até hoje como uma das melhores 

do gênero. 
 

10) O texto faz referência à pirataria porque: 
A) Mapleson copiava as gravações das audições musicais.  D) Desde a época de Mapleson, era comum a pirataria. 
B) A atitude de Mapleson era antiética.   E) N.R.A. 
C) As gravações de Mapleson eram bem feitas. 

  

NNOOÇÇÕÕEESS  DDEE  DDIIRREEIITTOO  CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL    
EE  DDEE  DDIIRREEIITTOO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  

  

11) No que tange à contratação temporária a que alude o artigo 37, IX da Constituição Federal/1988, é INCORRETO 
afirmar que: 
A) Tem-se como situação de excepcional interesse público a assistência a situações de calamidade pública, sendo 

prescindível, neste caso, inclusive, a realização de processo seletivo. 
B) Os recrutados sob esta modalidade não se encontram na categoria de servidores públicos, embora integrantes de um 

grupo especial. 
C) A relação jurídica decorrente deste tipo de contratação será estabelecida com base em regras do regime estatutário, nos 

termos da lei. 
D) É caracterizada pela determinabilidade temporal e pela excepcionalidade. 
E) Os servidores contratados nestas circunstâncias sujeitam-se ao regime jurídico especial. 

 

12) Nos termos da Lei Federal nº 8.112/90, a posse de um servidor público federal ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da publicação do ato de provimento. Caso a posse não ocorra nesse prazo, a conseqüência prevista é: 
A) A reintegração do servidor.     D) A disponibilidade do servidor. 
B) A demissão do servidor.      E) Tornar-se sem efeito o ato de provimento. 
C) A exoneração do servidor. 

 

13) Assinale a proposição correta: 
A) É vedada a contratação de agentes públicos em caráter transitório. 
B) Os agentes públicos são prepostos do Estado, que prestam serviço a ele ou a quaisquer órgãos estatais. 
C) Os agentes públicos têm o dever de observar cinco princípios expressos pelo legislador na Constituição Federal/1988, 

quais sejam: legalidade, impessoalidade, indisponibilidade do bem público e eficiência. 
D) A regulamentação das atividades desenvolvidas pelos agentes políticos é aquela vigente no âmbito federativo para o 

qual o mesmo presta serviços. 
E) O poder judiciário é exemplo de órgão da administração pública direta da União. 

 

14) Assinale a proposição correta: 
A) Vacância é o fato administrativo que indica cargo sem titular. 
B) O reingresso ocorre após o decurso do prazo da licença sem vencimento. 
C) Não pode haver estabilidade e efetividade concomitantemente. 
D) O aproveitamento decorre da necessidade temporária por excepcional interesse público. 
E) A remoção ocorre quando do deslocamento do servidor para quadro funcional diverso. 

 

15) O alistamento eleitoral é vedado aos: 
A) Estrangeiros e analfabetos. 
B) Analfabetos e menores de 16 anos. 
C) Menores de 16 anos e conscritos, durante o período de serviço militar obrigatório. 
D) Estrangeiros e militares aspirantes a oficiais. 
E) Maiores de 70 anos e analfabetos. 
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16) Considerando as disposições constitucionais no que concerne aos Tribunais Regionais Eleitorais, analise: 
I. Dos desembargadores do Tribunal de Justiça, elege-se um juiz para compor o Tribunal Regional Eleitoral, através de 

voto secreto. 
II. Dos juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça, dois são nomeados para compor o Tribunal Regional Eleitoral. 

III. Os juízes nomeados pelo Presidente da República serão indicados pelo Tribunal de Justiça. 
IV. O Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu Presidente e o Vice-Presidente dentre os desembargadores. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I   B) II e III  C) I e III  D) II e IV  E) III e IV 

17) Assinale a proposição correta: 
A) O Poder Judiciário possui autonomia administrativa e financeira, podendo elaborar sua proposta orçamentária 

isoladamente. 
B) É facultativa a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de 

precatórios judiciais. 
C) Os pagamentos de créditos de natureza alimentícia se darão independente da observância da ordem cronológica dos 

precatórios decorrentes de condenações de outra natureza. 
D) Os juízes de primeiro grau gozam da garantia da vitaliciedade, que será adquirida após três anos de exercício, 

dependendo da perda do cargo, neste período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado. 
E) Todas as proposições anteriores estão corretas. 

18) São irrecorríveis as decisões proferidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, EXCETO: 
A) As denegatórias de mandado de segurança.   D) As denegatórias de mandado de injunção. 
B) As denegatórias de habeas data.     E) As que contrariarem lei estadual. 
C) As que contrariarem lei complementar. 

19) João Idôneo é cidadão honorário do município de Bons Votos. Há mais de quinze anos atuando como Médico, na 
condição de servidor público efetivo, sempre buscou atrair a atenção da iniciativa pública para as áreas carentes de 
interesse da população municipal. Foi eleito Vereador e exerce atualmente seu mandato. Porém, por não haver 
compatibilidade de horários, teve que se afastar de seu cargo de Médico. Pode-se afirmar, quanto ao vencimento de 
João, que este, ao assumir seu cargo eletivo: 
A) Pode perceber a remuneração correspondente ao cargo de Médico ou a remuneração de seu cargo eletivo, a seu 

exclusivo critério. 
B) Pode perceber a remuneração correspondente ao cargo de Médico em conjunto com a remuneração de seu cargo eletivo. 
C) Pode perceber somente a remuneração correspondente ao cargo de Médico. 
D) Pode perceber somente a remuneração correspondente ao cargo eletivo. 
E) Pode perceber a remuneração correspondente ao cargo de Médico ou a remuneração de seu cargo eletivo, de acordo com 

a conveniência administrativa. 
20) “O Poder Judiciário da União tem como função típica a ____________, ou seja, julgar aplicando a lei ao caso concreto; 

todavia, temos que o legislador constituinte ainda incumbiu a este poder outras funções atípicas, como a ____________, 
no caso de concessão de férias a seus membros, e a ____________, no caso da edição de seus regimentos internos, por 
exemplo.” Assinale abaixo o trio de palavras que, consecutivamente, completam corretamente as lacunas da 
assertiva anterior: 
A) legislativa/administrativa/regulamentar   D) legislativa/jurisdicional/legiferante 
B) jurisdicional/administrativa/legislativa   E) jurisdicional/regulamentar/organizacional 
C) administrativa/legiferante/regulamentar 
    

  PROVA II – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CCOONNTTEEÚÚDDOO  EESSPPEECCÍÍFFIICCOO  
  

21) No que diz respeito às variáveis é correto afirmar que: 
A) Variável é uma região de memória de um computador, previamente identificada, que tem por objetivo armazenar 

alguma informação temporariamente. 
B) A estrutura de uma variável permite que sejam gravadas informações distintas, de tipos diferentes de dados, 

simultaneamente. 
C) Ao atribuir um valor a uma variável, o mesmo não poderá ser alterado no decorrer do tempo. 
D) Em um algoritmo pode-se declarar somente três variáveis com o mesmo nome. 
E) Uma variável é uma sub-rotina que pode receber valores diferentes.   

 

22) Todas as opções abaixo são estruturas de repetição, EXCETO: 
A) If  B) For   C) Function  D) While  E) Repeat 

 

23) Em um algoritmo, qual das funções abaixo retorna o quociente inteiro da divisão? 
A) MOD  B) ABS ( )  C) INT ( )  D) DIV   E) FRAC () 

 

24) Assinale a afirmativa INCORRETA: 
A) Algoritmo é uma seqüência de procedimentos que são executados seqüencialmente com o objetivo de resolver um 

problema específico. 
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B) Algoritmos são usados para rascunhos de programas, como forma de idealizar, organizando e desenvolvendo 
seqüências lógicas. 

C) Uma estrutura de decisão se caracteriza por execução de determinados códigos de programação dependendo da 
veracidade de uma condição. 

D) Uma constante é aquela que não sofre nenhuma variação em seu conteúdo no decorrer do tempo.  
E) O comando CASE não deve ser utilizado caso já exista no programa, um comando IF. 

 

25) Analise as afirmativas abaixo: 
I. Classe representa um conjunto de objetos com características afins. 

II. Uma classe define o comportamento dos objetos através de métodos e quais estados ele é capaz de manter através de 
atributos.  

III. Objeto é uma instância de uma classe. 
Assinale a alternativa correta: 
A) Somente a afirmativa I é verdadeira.    D) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
B) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.   E) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
C) Todas as afirmativas são falsas. 

 

26) Assinale a função de um CONSTRUTOR em uma classe: 
A) Definir o comportamento no momento da criação de um objeto de uma classe. 
B) Ser uma instância de uma classe. 
C) Identificar a saída de um programa. 
D) Ser utilizado para liberar recursos do sistema, no momento da destruição de uma classe. 
E) Construtor não é parte integrante de uma classe. 

 

27) “O _______________ é utilizado para proteger o acesso direto (referência) aos atributos de uma instância fora da classe 
onde estes foram declarados.” Assinale a alternativa que completa corretamente a frase anterior: 
A) construtor B) destrutor  C) polimorfismo  D) método  E) encapsulamento 

 

28) No conceito de herança, é correto afirmar que: 
A) Permite a criação de subclasses que herdam atributos e operações (ou métodos) da classe pai (super-classe ou classe 

base). 
B) Protege o acesso direto (referência) aos atributos de uma instância fora da classe onde estes foram declarados. 
C) É usada na intenção de permitir que classes que possuam atributos ou métodos semelhantes sejam repetidamente 

criadas. 
D) Não é utilizada em orientação a objetos. 
E) É um conceito aplicado no momento da destruição das classes. 

 

29) Na linguagem SQL, o comando UPDATE é utilizado para: 
A) Mudar os valores de dados em uma ou mais linhas de tabela existente. 
B) Excluir os valores de dados em uma linha de tabela existente. 
C) Selecionar todos os valores de dados de uma tabela. 
D) Selecionar apenas a primeira linha de uma tabela. 
E) Inserir uma nova linha em uma tabela. 

 

30) Assinale a funcionalidade do comando DROP: 
A) Utilizado para inserir apenas valores numéricos em uma determinada tabela. 
B) Utilizado para selecionar todos os valores de uma tabela. 
C) Utilizado para dar permissões de acesso aos usuários em uma base de dados. 
D) Utilizado somente para apagar tabelas. 
E) Utilizado para apagar um objeto do banco de dados. 

 

31) Ao executar o comando SQL abaixo, qual o resultado esperado?   
1 START TRANSACTION; 
2 UPDATE Alunos SET idade=12 WHERE cod_aluno=1234; 
3 UPDATE Professores SET UF=’SC’ WHERE cod_professor=2345; 
4 ROLLBACK; 
A) Apenas o comando da linha 2 será executado.  
B) Os comandos das linhas 2 e 3 serão executados e as linhas serão alteradas na base.  
C) No fim da execução, nenhuma linha será alterada.  
D) Apenas o comando da linha 3 será executado. 
E) Não é permitido usar ROLLBACK quando é feito um Update. 

 

32) Conceituando o comando REVOKE, é correto afirmar que é utilizado: 
A) Para controlar as transações SQL. 
B) Para criar objetos no banco de dados. 
C) Para dar permissões aos usuários. 
D) Para restringir a capacidade de um usuário executar operações. 
E) Para especificar a tabela que se vai selecionar os registros. 
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33) “______________ é um recurso de programação chamado sempre que o evento associado ocorrer.” Assinale a 
alternativa que completa corretamente a frase anterior: 
A) VIEW       D) TRIGGER  
B) TRANSACTION      E) INDEX 
C) GRANT    

 

34) Qual é o comando utilizado na criação de uma visão? 
A) GRANT VIEW      D) BEGIN VIEW 
B) DROP VIEW      E) SELECT VIEW 
C) CREATE VIEW 

 

35) Sobre UML é INCORRETO afirmar que: 
A) Auxilia na visualização de seu desenho e na comunicação entre objetos. 
B) Permite que desenvolvedores visualizem os produtos de seu trabalho em diagramas padronizados. 
C) Tem como objetivo especificação, documentação e estruturação para sub-visualização e maior visualização lógica de 

um total desenvolvimento. 
D) Um diagrama de UML (ou conjunto de diagramas) é uma representação gráfica da informação de um modelo de UML. 
E) É uma linguagem de programação, onde o código é escrito nos diagramas e compilado. 

 

36) Assinale entre as alternativas abaixo, o objetivo de um Diagrama de Classes: 
A) Representar estrutura e relações das classes que servem de modelo para objetos. 
B) Descrever os componentes de Hardware e Software que serão impactados na utilização das classes. 
C) Apresentar o comportamento das classes e sua interação em uma escala de tempo. 
D) Representar o estado ou situação em que uma classe pode se encontrar no decorrer da execução de processos de um 

sistema. 
E) Representar os fluxos conduzidos por processamentos. 

 

37) Assinale o diagrama UML responsável por dar ênfase à ordenação temporal em que as mensagens (serviços 
solicitados de um objeto a outro e respostas desenvolvidas para as solicitações) são trocadas entre os objetos de um 
sistema: 
A) Diagrama de Tempo.      D) Diagrama de Atividades. 
B) Diagrama de Seqüência.      E) Diagrama de Caso de Uso. 
C) Diagrama de Colaboração. 

 

38) Qual dos elementos da UML organiza elementos semanticamente relacionados em grupos? 
A) Relacionamento.      D) Pacote. 
B) Objeto.       E) Diagrama de Caso de Uso. 
C) Classes. 

 

39) Em qual fase do UML são identificadas as classes, objetos e mecanismos que estarão presentes no domínio do 
problema? 
A) Deployment.      D) Implementação. 
B) Testes.       E) Reunião de requisitos. 
C) Análise. 

 

40) Em qual caso citado abaixo é utilizado o comando REPLACE na declaração de uma procedure PL/SQL? 
A) Indicação do nome da procedure.    D) Alteração de alguma procedure existente. 
B) Definição do bloco de parâmetros.    E) Exclusão de uma procedure. 
C) Criação da procedure. 

 

41) Qual alternativa abaixo é correta quando se deseja declarar um cursor PL/SQL?  
A)  

DECLARE cursor c_customers IS 
SELECT  name, phone 
FROM    customers; 

B)  
OPEN cursor c_customers 
SELECT  name, phone 
FROM    customers; 

C)  
INSERT cursor c_customers IS 
SELECT  name, phone 
FROM    customers; 

D) 
FETCH cursor c_customers IS 
SELECT  name, phone 
FROM    customers; 

E) 
UPDATE cursor c_customers IS 
SELECT  name, phone 
FROM    customers; 

 

 

42) Qual das alternativas abaixo NÃO é um tipo de exceção do PL/SQL? 
A) Named System Exceptions.    D) Named Programmer Defined Exceptions. 
B) Regular Exceptions.     E) Unnamed Programmer Defined Exceptions. 
C) Unnamed System Exceptions. 
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43) Qual o comando utilizado para provocar uma Exception em tempo de execução no PL/SQL? 
A) INSERT EXCEPTION     D) CREATE_APPLICATION_ERROR 
B) CREATE EXCEPTION     E) RAISE_EXCEPTION 
C) RAISE_APPLICATION_ERROR 

 

 

44) No Java, qual das alternativas abaixo é responsável por receber requisições da WEB, redirecioná-las para o modelo 
e, então, remeter uma resposta em se tratando do Java Server Faces? 
A) FacesServlet.      D) AppletFaces. 
B) FacesComponent Tree.     E) FacesApplets. 
C) Component Tree. 

 

45) Assinale a alternativa que, abaixo, exemplifica uma declaração de um package em Java: 
A) class Test.Package.     D) new Test.Package. 
B) package Test.Package.     E) N.R.A. 
C) create Test.Package. 

 

46) Todos os objetos abaixo são utilizados no framework Jasper report, EXCETO: 
A) JasperReport. B) JasperShow.  C) JasperDesign. D) JasperManager. E) JasperPrint. 

 

47) Qual das anotações abaixo NÃO faz parte do Java Persistence API (JPA)? 
A) @Entity  B) @Column  C) @Id   D) @NamedQuery E) @Database 

 

48) Qual dos métodos abaixo NÃO faz parte da Arquitetura do JUnit? 
A) run( )  B) setUp( )  C) tearDown( )  D) initTest( )  E) runTest( ) 

 

49) Qual o tipo de Session Bean garante a preservação do estado entre as chamadas de métodos de um mesmo cliente? 
A) StateLess B) StatePreserve  C) StateFul  D) StatePersistence E) StateBean 

 

50) Qual dos elementos abaixo é utilizado para fazer loops no XSLT?  
A) <xsl:loop> B) <xsl:sort>  C) <xsl:for-loop> D) <xsl:for-each> E) <xsl:for-each-loop> 

 
 

51) Assinale a funcionalidade do elemento <xsl:sort> : 
A) Selecionar apenas um determinado número de registros. 
B) Ser uma estrutura de loops.  
C) Ser uma estrutura condicional. 
D) Ser utilizado para ordenar o resultado. 
E) Ser utilizado para filtrar o resultado. 

 

52) Quando é aplicado o elemento <xsl:apply-templates> ? 
A) Quando for necessário aplicar uma regra de molde ao elemento corrente ou aos nós, filhos do elemento corrente.  
B) Quando for necessário filtrar o resultado proveniente do XML.  
C) Quando for necessário fazer um loop com o resultado proveniente do XML. 
D) O <xsl:apply-templates> não é um elemento XSL. 
E) Quando precisa-se usar o comando if. 

 
 

53) Todos os elementos XSL abaixo são utilizados para expressar testes condicionais, EXCETO: 
A) <xsl:choose>      D) <xsl:otherwise> 
B) <xsl:if>       E) <xsl:when> 
C) <xsl:for-each> 

 

54) Qual dos níveis de acessibilidade do Delphi permite que os métodos, propriedades e eventos declarados sejam 
acessíveis para componentes declarados dentro da mesma Unit? 
A) private.       D) void. 
B) public.       E) main. 
C) protected. 

 

55) Qual o comando Delphi permite percorrer todos os elementos de uma coleção sem ser necessário especificar o início 
e o fim da iteração? 
A) while  B) repeat  C) for   D) for-in-do  E) while-in 

 

56) Dentre as alternativas abaixo, qual componente Delphi é responsável por fazer a conexão da aplicação a um banco 
de dados? 
A) DataBase B) DataSet  C) Data-Aware  D) DBConnection E) DataSetConnection 

 

57) Para percorrer registros de uma tabela no Delphi, pode-se utilizar todos os métodos abaixo, EXCETO: 
A) MoveBy( ) B) Prior   C) Next   D) Last   E) FirstOf( ) 

 

58) Assinale a funcionalidade do método ExecSQL do componente TQuery no Delphi: 
A) Adicionar uma string à propriedade SQL. 
B) Executar um código SQL definido na propriedade SQL sem retorno de cursor. Exemplo: INSERT, UPDATE e 

DELETE. 
C) Executar um código SQL definido na propriedade SQL com retorno de cursor.  
D) Fechar um DataSet. 
E) N.R.A. 
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59) Em um Modelo Conceitual e Lógico de Banco de Dados, assinale a nomenclatura utilizada para representar as 
Tabelas e os Campos, respectivamente: 
A) Entidades e Relacionamentos.    D) Atributos e Registros. 
B) Relacionamentos e Registros.    E) Entidades e Atributos. 
C) Entidades e Registros. 

60) Qual das alternativas abaixo, melhor descreve a funcionalidade de um Modelo Físico de Dados? 
A) Procura abstrair a realidade, independente de qualquer plataforma de Hardware ou Software. 
B) Define as regras básicas e quais os dados devem ser inseridos no banco. 
C) Implementa as definições do Modelo Lógico na prática, ou seja, desenvolve o projeto definido anteriormente. 
D) É um layout inicial do projeto, não representa a base real. 
E) É o acesso do usuário aos dados, login e senha. 

  
 


