
1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta
imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa
natureza, peça ao aplicador de prova para entregar-lhe outro exemplar.

2 Este caderno contém 40 questões objetivas. quatro. Cada questão apresenta
alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-
resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova.

3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído, em caso de erro, durante o
seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos
corretamente; se for constatado algum erro, notifique ao aplicador de prova.

4. No cartão-resposta, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de
tinta na cor PRETA, preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro
dos seus limites e sem rasuras.

5. Esta prova tem a duração de , incluindo o tempo destinado à coleta dequatro horas
impressão digital, à leitura das instruções e à transcrição das respostas para o cartão-
resposta.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após terem decorridas
duas horas de prova, e somente será permitido levar o caderno de prova a partir das
16 horas, desde que permaneça na sala até esse horário.
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Leia o Texto 1 para responder às questões de 1 a 7.

Texto 1

Vida Móvel

São 6 da manhã e o despertador toca. Você rapidamente
liga a função soneca. Daí a 10 minutos a campainha soa
outra vez. Você pega o despertador, olha para as horas.
De repente você se vê refletido na tela e constata: o des-
pertador é seu celular. 
Antes mesmo que perceba, lá está você, ainda deitado,
com o celular na mão, o olho pregando, a garganta arra-
nhando. Sem se certificar se o dia está lindo, o pensa-
mento é único: conferir o que aconteceu na sua timeline
do Facebook nas últimas 6 horas. Afinal, de meia-noite
às 6 da manhã m-u-i-t-a coisa importante deve ter acon-
tecido. E como o celular já está na sua mão, ok, não cus-
ta  nada  verificar  o  e-mail,  o  Whatsapp e  o  Instagram
também. 10 minutos se passam e você ainda está dei-
tado, boquiaberto, olhando fixamente para a tela e acari-
ciando seu celular. My preciousss.
Essa cena faz parte da rotina de grande parcela  das
pessoas que acessa as redes sociais  e já aderiu aos
smartphones com conexão à internet.

Você dorme com ele, acorda com ele, de vez em quando
até sai pingando do banho para atendê-lo. Ele sabe de
toda a sua vida, é mais confidente que seu melhor ami-
go. 
Os dispositivos móveis,  devido à sua convergência de
mídias, há muito deixaram de ser simples telefones sem
fio e andam revolucionando nossas vidas, estando cada
vez mais onipresentes. 
Surgem  a  cada  instante  aplicativos  que  disputarão  a
atenção dos usuários, seja para otimização de tarefas,
jogos, lanterna ou calculadora. Está tudo lá, na palma da
mão. 

Do ponto de vista social, é cada vez mais comum o lan-
çamento de aplicativos que auxiliam e até mudam a vida
das  pessoas.  Como exemplos  pode-se citar  apps que
ajudam cegos  a  se locomoverem,  proporcionando  aos
mesmos uma maior liberdade, ou outros que colaboram
para o desenvolvimento de crianças com problemas de
fala. A lista é enorme e uma coisa é certa, os dispositivos
móveis carregam incontáveis benefícios. 

Apesar disso, vivemos uma eterna narração de cada ato
diário, como se isso fosse relevante. Deixamos de viver
o real, para saber quão massageado está o ego virtual. 
As telas são várias: computador, celular, tablet, TV...  E
aos poucos elas olham para a mesma direção: o ciberes-
paço. É recorrente o uso de diversas telas simultanea-
mente: o jovem assiste TV, conversa com um amigo no
notebook e lê as notícias do Twitter via celular. A aluna
anota a aula em um iPad, faz a atividade em um compu-
tador e... fotografa o quadro com as anotações do pro-
fessor. É o jeito multitask de ser, que organiza, desorga-
niza e vicia nossas vidas. 
As mudanças não param e inevitavelmente revolucionam
o comportamento humano. 
Foi assim no passado. 
Será assim no futuro. O que nos espera?

COHEN, Suzana. Disponível em: <http://www.minasmarca.com/plus/modu-
los/noticias/ler.php?cdnoticia=19428#.VFY3nzTF-dk>. Acesso em: 20 out. 
2014.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Texto 1 é definido como uma crônica, porque se baseia,
predominantemente, na

(A) argumentação de um ponto de vista.

(B) reflexão sobre o cotidiano.

(C) narração detalhada de fatos.

(D) ilustração de ensinamento moral.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A progressão temática do texto é sustentada pelo efeito de

(A) surpresa.

(B) indiferença.

(C) humor. 

(D) irritação.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O enunciado que evidencia o efeito de sentido que faz pro-
gredir o texto é:

(A) “A lista é enorme e uma coisa é certa, os dispositivos
móveis carregam incontáveis benefícios."

(B) "Do ponto de vista social, é cada vez mais comum o
lançamento de aplicativos que auxiliam e até mudam
a vida das pessoas."

(C) "As mudanças não param e inevitavelmente revoluci-
onam o comportamento humano.”

(D) "De repente você se vê refletido na tela e constata: o
despertador é seu celular."

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trecho "A aluna anota a aula em um iPad, faz a ativida-
de em um computador e... fotografa o quadro com as ano-
tações do professor", as reticências indicam:

(A) dúvida.

(B) suspense.

(C) impaciência.

(D) desinteresse.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O recurso linguístico predominante na construção da argu-
mentação no texto é:

(A) enumeração de ideias.

(B) repetição de frases.

(C) composição de palavras.

(D) reduplicação de morfemas.
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▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No enunciado "Afinal, de meia-noite às 6 da manhã m-u-i-
t-a coisa importante deve ter acontecido", a soletração da
palavra "muita" tem o objetivo de 

(A) destacar a ideia.

(B) esclarecer a palavra.

(C) produzir ironia.

(D) chamar atenção.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao tratar da relação das pessoas com as tecnologias e o
mundo virtual, o celular é 

(A) desmitificado.

(B) sacralizado.

(C) desmaterializado.

(D) personificado.

Leia o Texto 2 para responder às questões 8 e 9.

Texto 2

Disponível em: 
<http://tecciencia.ufba.br/milly/olaa-que-bom-que-voce-veio/charge-sobre-
desigualdade-social>. Acesso em: 27 out. 2014.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A temática central abordada no cartum é 

(A) a dependência tecnológica dos jovens.

(B) o destaque dos polos das diferenças sociais.

(C) a ênfase no exagero das distinções de gênero e raça.

(D) o apego das pessoas à comunicação virtual.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O recurso discursivo que faz progredir o tema, no cartum,
por meio da articulação entre verbal e não verbal, é a:

(A) metonímia.

(B) retomada.

(C) metáfora.

(D) comparação.

Leia o Texto 3 para responder à questão 10.

Texto 3

Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/dados/charges/index.html>. Acesso
em: 27 out. 2014.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No cartum, é estabelecida a interação entre uma persona-
gem  afro-brasileira  e  outra  indígena.  Na  pergunta  feita
pela  personagem  afro-brasileira,  a  escolha  da  segunda
pessoa do singular tem o objetivo de caracterizar

(A) o uso de uma variedade linguística  de  uma dada
região do país.

(B) um padrão linguístico inadequado para aquela situa-
ção de comunicação.

(C) o emprego de uma forma em desuso na coloquialida-
de atual.

(D) um estilo de linguagem próprio dos contextos íntimos
de interação.
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um endereço de memória possui o valor 4F no sistema
hexadecimal.  Esse valor nos sistemas decimal e binário
corresponde, respectivamente, aos valores:

(A) 79 e 01011111.

(B) 79 e 01001111.

(C) 80 e 01011111.

(D) 80 e 01001111.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A adição dos valores 111010 e 011011, representados no
sistema binário, resulta em 

(A) 01010101.

(B) 01010111.

(C) 01011101.

(D) 01110101.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  valor  decimal  pertinente  à  representação  binária
01101110 é

(A) 110.

(B) 111.

(C) 238.

(D)  239.

Para resolver às questões  14 e  15, considere a definição
da função calcula  escrita no seguinte pseudocódigo:

200 função  inteiro calcula ( inteiro  x , inteiro  y )
300 enquanto  (x < y) faça
400 x = x + 2
500 y = y – 1
600 fim-enquanto
700 retorna  (x + y)

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere a execução da instrução calcula(10,20) . Duran-
te a execução dessa instrução, no momento em que o va-
lor de y na linha 300 é 17, então o valor de x nessa linha é

(A) 10.

(B) 12.

(C) 14.

(D) 16.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A execução da instrução calcula(10,20)  resulta em

(A) 17.

(B) 18.

(C) 33.

(D) 34.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere a definição da função processa  escrita no se-
guinte pseudocódigo para responder esta questão.

100 função inteiro  processa ( inteiro  x )
200 inteiro  y
300 y = 0
400 enquanto  (x > 1) faça
500 x = x – 1
600 y = y + x
700 fim-enquanto
800 retorna  (y)

A execução da instrução processa(10)  resulta em

(A) 44.

(B) 45.

(C) 55.

(D) 56.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise a seguinte definição da função realiza escrita em
pseudocódigo:

100 função inteiro  realiza ( inteiro  x )
200 inteiro  y
300 y = 1
400 enquanto  (x > 1) faça
500 x = x – 1
600 y = y * x
700 fim-enquanto
800 retorna  (y)

A execução da instrução realiza(6)  resulta em

(A) 120.

(B) 121.

(C) 720.

(D) 721.
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▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere uma árvore binária em que todo nó possui zero
ou dois nós filhos. Se essa árvore possuir 5 nós folhas, en-
tão ela conterá, ao todo,

(A) 7 nós.

(B) 8 nós.

(C) 9 nós.

(D) 10 nós.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere o vetor V, que possui os valores 33, 11, 44, 22,
55, 77, 99, 66, 00 e 88, tal que suas posições são indexa-
das a partir de 1 (um); por exemplo, V[1]  possui o valor 33
e v[10]  possui o valor 88. Se V possui os valores de uma
árvore binária, em que v[1]  representa o nó raiz, e os dois
nós filhos de  V[i]  estão em  V[2.i]  e  V[(2.i)+1] ,  então os
nós filhos do elemento de valor 44 possuem os valores

(A) 55 e 77.

(B) 77 e 99.

(C) 22 e 55.

(D) 99 e 66.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere uma árvore binária de pesquisa que não possui
valores repetidos em seus nós, tal que o nível do nó raiz é
o nível 0 (zero), os nós filhos imediatos do nó raiz estão no
nível 1 (um), e assim por diante. Em uma busca, o cami-
nho mais curto para se alcançar um nó de nível 7 visita

(A) 5 nós.

(B) 6 nós.

(C) 7 nós.

(D) 8 nós.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O balanceamento de árvores de busca é uma propriedade
importante, pois

(A) aumenta a distância entre o nó raiz e qualquer nó folha.

(B) eleva ao máximo o nível dos nós do tipo folha.

(C) reduz a quantidade de nós do tipo raiz da árvore.

(D) diminui o custo da busca por um elemento da árvore.

Para responder às questões de 22 a 24, considere as se-
guintes classes, em que: os métodos m1 em B e m1 em A
possuem assinaturas distintas; e os métodos  m2 em B e
m2 em A possuem a mesma assinatura.

classe A, possui os métodos m1 e m2
classe B estende a classe A, possui os métodos m1 e m2
classe C estende a classe A, possui os métodos m1 e m2

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em programação orientada a objetos, o método m1 em B
representa uma

(A) herança dupla.

(B) sobrecarga. 

(C) composição.

(D) herança tripla.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A hierarquia das classes estabelece que 

(A) B é uma superclasse de A.

(B) C é subclasse de A.

(C) B é uma superclasse de C.

(D) A é uma subclasse de B.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em programação orientada a objetos, objetos podem com-
partilhar atributos e métodos por meio de herança. Um ob-
jeto da classe 

(A) B herda atributos e métodos de um objeto da classe C.

(B) C herda atributos e métodos de um objeto da classe B.

(C) B herda atributos e métodos de um objeto da classe A.

(D) A herda atributos e métodos de um objeto da classe C.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere o método m da classe X, escrito em Java:
int m (int x) { return (x + (x * 2)); }

O valor retornado pela execução de new X().m(n) , tal que
n é um valor numérico inteiro maior do que 1 (um), é 

(A) o triplo do valor passado como argumento.

(B) o dobro mais 1 (um) do valor passado como argumento.

(C) o quadrado do valor passado como argumento.

(D) o cubo do valor passado como argumento.
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Para responder às questões de 26 a 28, considere as se-
guintes definições em um arquivo na linguagem Java:

class A { int teste (int x) { return x+1; } }
class B { int teste (int x) { return x+2; } }
class C extends A { int teste (int x, int y) { return x+y; } }
class D extends B { int teste (int x) { return x+3; } }

Os objetos a,  b,  c e d referem-se às classes A, B, C e D,
respectivamente.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A execução da expressão c.teste(3)  retorna

(A) 2.

(B) 3.

(C) 4.

(D) 6.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A execução da expressão b.teste(5) + d.teste(5)  produz o
resultado

(A) 15.

(B) 16.

(C) 17.

(D) 18.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A execução da instrução c.teste(7) + c.teste(7,7)  resulta o
valor

(A) 20.

(B) 21.

(C) 22.

(D) 23.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Teste estrutural é uma técnica que se baseia

(A) na implementação do software.

(B) nos defeitos mais comuns do software.

(C) na especificação funcional do software.

(D) no comportamento externo do software.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Teste de software é uma atividade dinâmica que objetiva

(A) corrigir os defeitos existentes no software.

(B) provar que o software está correto.

(C) evitar a manutenção do software.

(D) detectar a presença de defeitos no software.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Seja a função abaixo escrita em pseudocódigo.

100 função  calcula ( x inteiro  )
200 se ( (x + 5) <= ( x + x ) ) faça
300 retorna 1
400 senão
500 retorna 2
600 fim-se

O programador cometeu um engano na linha 200, escre-
vendo-a “se ( (x + 5) <= ( x + x ) ) faça” em vez de “se ( (x
+ 5) < ( x + x ) ) faça”. Durante o teste, o valor de x, que
provoca o retorno de um valor  não esperado (falha)  da
função defeituosa, é

(A) 3.

(B) 4.

(C) 5.

(D) 6.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere o vetor V, tal que suas posições são indexadas
a partir de 1 (um); por exemplo, V[1]  é o primeiro elemento
do vetor, V[2]  é o segundo elemento do vetor, e assim por
diante. Suponha que V seja usado para implementar uma
pilha não vazia: V[1]  é o elemento da base da pilha e top
é uma variável numérica inteira, cujo valor indica a posição
do elemento que está no topo da pilha. Se a pilha possuir
3 elementos, então o valor de top  é 3 (três). A sequência
de instruções para inserir o valor 19 na pilha não vazia é

(A) V[top] = 19 ; top = top – 1

(B) top = top – 1 ; V[top] = 19

(C) V[top] = 19 ; top = top + 1

(D) top = top + 1 ; V[top] = 19

Para solucionar as questões de 33 a 35, considere as defi-
nições a seguir. A e B são uma fila e uma pilha, respectiva-
mente. A instrução i(X,z) insere o valor  z em X, tal que X
pode ser uma fila ou uma pilha. A instrução  r(X) remove
um elemento de X, tal que X pode ser uma fila ou uma pi-
lha, e retorna o elemento removido.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A e B estão inicialmente vazias. A seguinte sequência de
instruções é executada:  i(B,44);  i(B,99);  i(B,18);  i(B,27);
i(B,r(B)) . Após a execução dessa sequência de instruções,
a execução de r(B) retorna o valor

(A) 18.

(B) 27.

(C) 44.

(D) 99.
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▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A e B estão inicialmente vazias. A seguinte sequência de
instruções é executada:  i(A,22);  i(A,66);  i(A,15);  i(A,88);
i(A,r(A)) . Após a execução dessa sequência de instruções,
a execução de r(A) retorna o valor

(A) 15.

(B) 22.

(C) 66.

(D) 88.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A e B estão inicialmente vazias. A seguinte sequência de
instruções é executada:  i(A,9);  i(A,11);  i(B,44);  i(A,r(B)).
Após a execução dessa sequência de instruções, a execu-
ção de r(A) retorna o valor

(A) 9.

(B) 11.

(C) 44.

(D) 55.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere  uma planilha  eletrônica  criada via  o  software
Excel, cujos valores das células B3, B4, B5, C3, C4 e C5
são, respectivamente, 11, 33, 55, 22, 44 e 66. A execução
das fórmulas =SOMA(B3:C5)  e =SOMA(B3;C5)  resultam,
respectivamente, os valores

(A) 231 e 77.

(B) 232 e 77.

(C) 231 e 78.

(D) 232 e 78.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Há softwares dedicados à criação de apresentações. Um
exemplo de  software  gratuito e um exemplo de  software
comercial, ambos para esse fim, são, respectivamente,

(A) LibreOffice Writer e Microsoft Powerpoint.

(B) Microsoft Excel e LibreOffice Impress.

(C) LibreOffice Impress e Microsoft Powerpoint.

(D) Microsoft Powerpoint e LibreOffice Impress.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dispositivos do tipo SSD (solid state drive) são emprega-
dos para o armazenamento de dados. Se comparados a
dispositivos de tecnologia magnética, dispositivos do tipo
SSD apresentam

(A) menor custo de aquisição.

(B) menor tempo de acesso aos dados.

(C) maior consumo de energia.

(D) maior uso de partes móveis.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A interação via  bluetooth para unidades periféricas e dis-
positivos de entrada e saída (media player, fones de ouvi-
do etc.) ocorre com

(A) ausência de comunicação entre equipamentos.

(B) presença de fios e cabos.

(C) pequena distância física.

(D) extenso uso de satélites.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um dispositivo de vídeo do tipo Full HD possui a resolução

(A) 1024 x 768.

(B) 1280 x 720.

(C) 1366 x 768.

(D) 1920 x 1080.

CONHECIMENTOS_ESPECÍFICOS_PROGRAMADOR_MICROCOMPUTADOR_PERIFÉRICOS


	programador_microcomputador_p...
	CONHECIMENTOS_GERAIS_LÍNGUA_PORTUGUESA_MÉDIO
	CONHECIMENTOS_ESPECÍFICOS_PROGRAMADOR_MICROCOMPUTADOR_PERIFÉRICOS

