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CARGO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Um arriscado esporte nacional 
 

Os leigos sempre se medicaram por conta própria, já que de médico e louco todos temos um pouco, mas esse 
problema jamais adquiriu contornos tão preocupantes no Brasil como atualmente. Qualquer farmácia conta hoje com um 
arsenal de armas de guerra para combater doenças de fazer inveja à própria indústria de material bélico nacional. Cerca 
de 40% das vendas realizadas pelas farmácias nas metrópoles brasileiras destinam-se a pessoas que se automedicam. A 
indústria farmacêutica de menor porte e importância retira 80% de seu faturamento da venda “livre” de seus produtos – 
isto é, das vendas realizadas sem receita médica. 

Diante desse quadro, o médico tem o dever de alertar a população para os perigos ocultos em cada remédio, sem 
que, necessariamente, faça junto com essas advertências uma sugestão para que os entusiastas da automedicação 
passem a gastar mais em consultas médicas. Acredito que a maioria das pessoas se automedica por sugestão de amigos, 
leitura, fascinação pelo mundo maravilhoso das drogas “novas” ou simplesmente para tentar manter a juventude. 
Qualquer que seja a causa, os resultados podem ser danosos. 

É comum, por exemplo, que um simples resfriado ou uma gripe banal leve um brasileiro a ingerir doses insuficientes 
ou inadequadas de antibióticos fortíssimos, reservados para infecções graves e com indicação precisa. Quem age assim 
está ensinando bactérias a se tornarem resistentes a antibióticos. Um dia, quando realmente precisar do remédio, este 
não funcionará. E quem não conhece aquele tipo de gripado que chega a uma farmácia e pede ao rapaz do balcão que 
lhe aplique uma “bomba” na veia, para cortar a gripe pela raiz? Com isso poderá receber na corrente sanguínea soluções 
de glicose, cálcio, vitamina C, produtos aromáticos – tudo isso sem saber dos riscos que corre pela entrada súbita destes 
produtos na sua circulação. 

(MEDEIROS, Geraldo – Veja, 18 dez. 1985.) 

 

01 
“Cerca de 40% das vendas realizadas pelas farmácias nas metrópoles brasileiras destinam-se a pessoas que se 
automedicam. A indústria farmacêutica de menor porte e importância retira 80% de seu faturamento da venda ‘livre’ 
de seus produtos – isto é, da vendas realizadas sem receita médica.” (1º§) O excerto anterior serve como 
A) comprovação de dados concretos sobre a automedicação. 
B) exemplificação das vendas ilegais de remédios controlados. 
C) prova argumentativa do lucro das farmácias não legalizadas. 
D) alerta a respeito da indústria farmacêutica e seus lucros escusos. 
E) citação do arsenal de armas de guerra de produtos farmacêuticos. 
 

02 
Sobre o título do texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Chama a atenção, através da palavra “arriscado”, para o tema central do assunto a ser desenvolvido. 
(     ) Possui um tom pejorativo por chamar de esporte o hábito peculiar do brasileiro de se automedicar. 
(     ) Enfatiza que o tema a ser discutido é um esporte que pode ser praticado, mas que contém riscos em sua prática. 
(     ) Tem como estratégia de argumentação comparar com o esporte nacional o hábito perigoso da automedicação. 
(     ) Serve como introdução do tema a ser discutido, porém sem ter uma ligação direta com o tema central do texto. 
A sequência está correta em 
A) V, F, F, V, V.  B) F, F, V, V, V.  C) V, V, F, V, F.  D) V, F, F, F, F.  E) F, V, F, V, F. 
 

03 
“E quem não conhece aquele tipo de gripado que chega a uma farmácia e pede ao rapaz do balcão que lhe aplique uma 
‘bomba’ na veia, para cortar a gripe pela raiz?” (3º§) O excerto anterior contém um exemplo de linguagem 
A) padrão.  B) regional.  C) coloquial.  D) pejorativa.  E) denotativa. 
 

04 
“... reservados para infecções graves e com indicação precisa.” (3º§) A palavra que possui o sentido oposto de “precisa” 
é: 
A) Vaga.  B) Clara.  C) Exata.  D) Resumida.  E) Desnecessária. 
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05 

Analise as frases a seguir. 

I. “... tentar manter a juventude.” 

II. “... passem a gastar mais em consultas médicas.” 

III. – Eles a aplicaram em sua veia. 

Os termos grifados são, respectivamente: 

A) Preposição, pronome e artigo. 

B) Pronome, artigo e preposição. 

C) Preposição, artigo e pronome. 

D) Artigo, preposição e pronome. 

E) Artigo, pronome e preposição. 

 

06 

Em “... mas esse problema jamais adquiriu contornos...” (1º§), a palavra sublinhada tem valor semântico de 

A) modo.   B) oposição.  C) conclusão.  D) concessão.  E) intensidade. 

 

07 

“... doenças de fazer inveja à própria indústria de material bélico nacional.” (1º§) Assinale a alternativa em que o acento 

da crase foi utilizado pela mesma razão da frase anterior. 

A) Ela se automedica às escondidas. 

B) Ele saiu à procura de um médico. 

C) Ninguém se dirigiu àquela farmácia. 

D) O médico se referiu à doença causada pelo mosquito. 

E) Ela sempre tomava seu remédio às oito horas da noite. 

 

08 
Analise os trechos a seguir. 

I. “... destinam-se a pessoas que se automedicam.” (1º§) 

II. “Acredito que a maioria das pessoas...” (2º§) 

III. “É comum, por exemplo, que um simples resfriado...” (3º§) 

IV. “... aquele tipo de gripado que chega a uma farmácia...” (3º§) 

V. “... sem saber dos riscos que corre...” (3º§) 

Nas frases anteriores o “que” aparece cinco vezes; em três delas é pronome relativo. Assinale-as. 

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

 

09 
Assinale a alternativa em que o termo sublinhado tem a sua classe gramatical INCORRETAMENTE indicada. 

A) “… e com indicação precisa.” (3º§) – adjetivo 

B) “Quem age assim está ensinando...” (3º§) – conjunção 

C) “Os leigos sempre se medicaram por conta própria, ...” (1º§) – advérbio 

D) “... faça junto com essas advertências...” (2º§) – pronome demonstrativo 

E) “Qualquer farmácia conta hoje com um arsenal…” (1º§) – pronome indefinido 

 

10 
Em todas as frases a seguir, transcritas do texto, as formas verbais estão flexionadas no mesmo tempo, EXCETO: 

A) “Quem age assim...” 

B) “… todos temos um pouco…”  

C) “... precisar do remédio, este não funcionará...” 

D) “Qualquer farmácia conta hoje com um arsenal…” 

E) “... o médico tem o dever de alertar a população...” 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

11 
Os termos RISC (Reduced Instruction Set Computers) e CISC (Complex Instruction Set Computers) surgiram no momento 
que se procuravam encontrar arquiteturas de processadores com menores custos e com maior velocidade, ou seja, 
rápidos e baratos. Estas são duas tecnologias de projeto de processadores empregados pelos fabricantes de mini, 
microcomputadores e de estações de trabalho. As arquiteturas RISC e CISC possuem características distintas que as 
determinam. Sobre as características da arquitetura CISC, analise as afirmativas a seguir. 
I. Uso de microcódigo. 
II. Uso intenso de pipelining. 
III. Execução otimizada de chamada de funções. 
IV. Execução rápida de cada instrução (uma por ciclo de relógio). 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s) 
A) I.   B) III.   C) IV.   D) I e II.   E) II e IV. 
 

12 
Sobre a arquitetura de sistemas distribuídos, analise a afirmativa: “máquinas com essa arquitetura são conhecidas 
como arquitetura fracamente acopladas. Computadores sob este paradigma são classificados usualmente como 
multicomputadores. Computadores com essa arquitetura são caracterizados por milhares de nós interligados por 
dispositivos de interconexão de alta velocidade”. Assinale a alternativa que apresenta a arquitetura referente às 
características anteriores. 
A) Clusters. 
B) SMP (Symmetric Multiprocessors). 
C) MPP (Massivelly Parallel Processors). 
D) CISE (Complex Instruction Set Computers). 
E) ccNUMA (Cache Coherence Non-Uniform Memory Access). 
 

13 
Atalhos são úteis em todos os sentidos. No Sistema Operacional Windows, independente da versão, os atalhos estão 
presentes, ajudam e, ainda, agilizam na utilização no computador. No SO Windows 8.1, o mais novo sistema 
operacional da Microsoft, estes atalhos também estão presentes e podem ter diversas classificações. Uma dessas 
classificações se refere à facilidade de utilização do PC. Assinale a alternativa que apresenta o resultado do seguinte 
atalho: Shift Direita pressionado por oito segundos. 
A) Ativar ou desativar o Alto Contraste. 
B) Ativar ou desativar as teclas de filtro. 
C) Ativar ou desativar as teclas do mouse. 
D) Ativar ou desativar as teclas de alternância. 
E) Ativar ou desativar as teclas da guia Revisão. 

 
14 
Apesar de a Microsoft ter encerrado o suporte ao Sistema Operacional Windows XP, esse SO é ainda um dos mais 
utilizados atualmente. Muitos usuários o utilizam pela facilidade, e foi o sistema da Micrososft que ficou ativo por mais 
tempo, por assim dizer. O WMI – Windows Management Instrumentation – é uma parte importante do Sistema 
Operacional Microsoft Windows XP Professional. Para empresas, ele tem uma função muito importante que é coletar 
estatísticas, monitoramento da integridade e gerenciamento dos componentes do sistema. Para acessar o WMI alguns 
caminhos podem ser utilizados, como sequência de atalhos, pelo menu iniciar etc. Sobre algumas guias da opção 
Propriedades do WMI, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Geral; Log. 
(     ) Avançado; Diagnóstico de rede. 
(     ) Backup e Restauração; Assistência remota. 
(     ) Segurança; Utilitário de configuração do sistema. 
A sequência está correta em 
A) F, V, V, V.  B) V, F, V, F.  C) F, F, V, V.  D) F, F, F, V.  E) V, V, V, F. 
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15 
A instalação do Windows XP pode ser feita utilizando-se o sistema de arquivos FAT32 ou NTFS. A instalação em NTFS 
fornece uma melhor segurança para o sistema, seja em ambiente corporativo ou mesmo residencial. Com o 
crescimento da internet e o consequente aumento dos crimes com a utilização do computador, a segurança é um fator 
a ser considerado por todos os usuários. No Windows XP existe um utilitário, executado em linha de comando, que 
converte o sistema de arquivos FAT e FAT32 em NTFS denominado convert (CONVERT.EXE). A sintaxe desse comando 
é simples: convert volume /FS:NTFS (em que o volume é a unidade que se quer converter, como, por exemplo, a unidade 
D); dessa forma, para se converter a unidade D em NTFS ficaria assim: convert D: /FS:NTFS. Para a utilização desse 
comando podem ser usadas algumas opções como, por exemplo: definir o modo detalhado, que fornece mais detalhes 
na saída; e, forçar o volume a desmontar antes da conversão (se isso for necessário). Assinale a alternativa que 
apresenta, respectivamente, tais opções. 
A) /C e /G.  B) /R e /P.  C) /D e /F.  D) /V e /X.  E) /P e /C. 
 

16 
Nos sistemas Linux há comandos específicos para as mais variadas necessidades. Como exemplo podem ser citados os 
comandos para gerência de arquivos e diretórios, gerência de memória, gerência de processamento, de operações de 
I/O, entre outros. Um dos comandos muito utilizados pelos usuários dos sistemas Linux é o comando [find]. Assinale a 
alternativa que apresenta corretamente a definição desse comando. 
A) Procura por arquivos e diretórios no disco. 
B) Altera pesquisas de um determinado arquivo. 
C) É utilizado para identificar o tipo de determinado arquivo. 
D) Altera o proprietário e o grupo de um determinado arquivo. 
E) É utilizado para fazer pesquisas simples por nomes de arquivos.  
 

17 
O comando utilizado para configurar as permissões em sistemas Linux é o [chmod]. As permissões xwr são também 
conhecidas como permissões Unix; entretanto, alguns filesystems nativos de Linux podem suportar atributos 
estendidos. Um exemplo que pode ser citado é a família Ext que, atualmente, compõe-se de: Ext2, Ext3 e Ext4. Dois 
comandos são responsáveis pela manipulação desse conjunto de permissões extras, que são: [lsattr] e [chattr]. Um 
desses atributos especiais faz com que as mudanças no diretório sejam imediatamente gravadas em disco; assinale-o. 
A) a.   B) A.   C) c.   D) D.   E) P. 
 

18 
Nos últimos anos várias normas de gerenciamento de redes foram concebidas, sendo a mais importante o SNMP 
(Simple Network Management Protocol) ou Protocolo Simples de Gerenciamento de Rede. Como em diversos 
protocolos, o SNMP também faz uso de portas específicas para seu funcionamento. Assinale, a seguir, as duas portas 
utilizadas pelo protocolo SNMP. 
A) 68 e 69.  B) 110 e 115.  C) 161 e 162.  D) 338 e 339.  E) 441 e 443.  
 

19 
No Protocolo TCP (Transmission Control Protocol) da Camada de Transporte, um pacote denomina-se segmento e, 
normalmente, é formado por um cabeçalho de 20 a 60 bytes, seguidos pelos dados da camada de aplicação. Caso não 
tenha opções, o cabeçalho tem 20 bytes e, se contiver opções, esse tamanho pode ir a 60 bytes. No cabeçalho existem 
dois campos denominados: endereço da porta de origem e endereço de porta de destino. Esses dois campos possuem 
um mesmo tamanho dentro desse cabeçalho. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o tamanho desses 
campos. 
A) 4 bits.  B) 16 bits.  C) 20 bits.  D) 32 bits.  E) 40 bits.  
 

20 
Na internet, todo domínio, seja de apenas um único host, ou mesmo para um domínio de nível superior, pode ter um 
conjunto de registros de recursos associados a ele. Esses recursos são considerados os bancos de dados do DNS (Domain 
Name System) ou simplesmente Sistemas de Nome de Domínio, que são responsáveis por localizar e traduzir para os 
números IP’s os endereços dos sites da internet. Cada um desses recursos tem um significado e um valor atribuído a 
ele. Dois desses recursos possuem, respectivamente, o seguinte significado: endereço IPv4 de um host e endereço IPV6 
de um host. Assinale-os. 
A) SOA; A.  B) A; AAAA.  C) MX; PTR.  D) PTR; SPF.  E) AAAA; MX. 
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21 
Acerca dos ataques que um criptoanalista tenta realizar em um dado criptossistema, analise a seguinte afirmativa: 
“ataque em que o criptoanalista pode escolher uma ou mais mensagens de texto cifrado e obter o texto puro associado 
a cada uma, baseado no uso da mesma chave k”. Trata-se do ataque: 
A) Apenas ao texto cifrado. 
B) De texto puro escolhido. 
C) De texto puro conhecido. 
D) De texto cifrado aleatório. 
E) De texto cifrado escolhido. 
 

22 
Controles de acessos são métodos usados para restringir e permitir o acesso a certos itens, sendo, também, o processo 
de proteger um recurso de modo que ele seja utilizado somente por aqueles com permissão. Eles dão uma proteção a 
determinados recursos contra uso e acessos não autorizados. O controle de acesso é formado por quatro partes; 
assinale-as. 
A) Autorização; Identificação; Autenticação; e, Comunicação. 
B) Autorização; Identificação; Autenticação; e, Responsabilização. 
C) Autorização; Identificação; Comunicação; e, Responsabilização. 
D) Autorização; Comunicação; Autenticação; e, Responsabilização. 
E) Comunicação; Identificação; Autenticação; e, Responsabilização. 
 

23 
Sobre a definição clássica de vírus de computador considera-se “um programa executável que infecta ou se conecta a 
outros programas executáveis, replicando para infectar ainda mais programas”. Existem algumas variações de vírus, 
com algumas particularidades. Uma dessas variações pode ser definida como: vírus híbridos, que exibem vários 
comportamentos, sendo dois tipos principais: vírus de registro-mestre de partida/setor de partida e vírus de infecção 
de arquivo. Assinale a alternativa que apresenta corretamente esse tipo de vírus. 
A) Lento.        D) De retrospectiva. 
B) Furtivo.        E) De múltiplas partes. 
C) Polimórfico. 
 

24 
O Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) é a única entidade que manipula o banco de dados, sendo, 
também, a única entidade capaz de cessar direta e fisicamente o banco de dados. Os SGBDs, que fornecem um nível 
intermediário entre o usuário e os dados, possuem alguns requisitos fundamentais. Um deles é manter os dados de 
forma consistente, mesmo após falhas de hardware ou erros de software. Assinale, a seguir, esse requisito. 
A) Precisão.        D) Persistência. 
B) Robustez.        E) Controle de acessos. 
C) Eficiência. 
 

25 
O DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ou Protocolo de Configuração Dinâmica de Host trata-se do protocolo 
responsável pela atribuição automática de endereços IP (Internet Protocol) dentro de uma organização; a outra forma 
de atribuição de endereços IP é feita manualmente. O DHCP é um programa da camada de aplicação, que utiliza o 
paradigma cliente-servidor e auxilia o TCP/IP na camada de rede. Funciona com mensagens e uma delas é a que o 
servidor DHCP (ou servidores, se houver mais de um) responde, na qual o campo “Seu endereço IP” define o endereço 
IP oferecido para a estação ingressante e o campo “Endereço IP do servidor” inclui o endereço IP do servidor. Assinale, 
a seguir, essa mensagem.  
A) DHCPOFFER. 
B) DHCPDECLINE. 
C) DHCPRELEASE. 
D) DHCPREQUEST. 
E) DHCPDISCOVER. 

 
 



COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO DO PODER JUDICIÁRIO DO RIO 
GRANDE DO NORTE 

Cargo: Ciência da Computação 
Prova aplicada em 04/11/2017 – Disponível nos endereços eletrônicos www.idecan.org.br e www.esmarn.tjrn.jus.br, 2 horas após término da prova. 

- 7 - 

26 
Cursores são as formas que o programador tem de utilizar o resultado de um comando SELECT como se tratasse de um 
arquivo sequencial composto por registros. Uma das operações sobre cursores é o FETCH. Assinale, a seguir, o que a 
operação FETCH realiza. 
A) Fecha o cursor. 
B) Permite alterar o registro atualmente apontado pelo cursor. 
C) Permite apagar o registro atualmente apontado pelo cursor. 
D) Permite declarar um cursor e associar o comando SELECT respectivo. 
E) Transfere os valores existentes na linha atual (ou outra especificada) do cursor para as variáveis da linguagem 

hospedeira. 

 
27 
Analise as afirmativas a seguir. 
I.  O uso de sinais independentes é a maneira mais simples de implementar a concorrência em sistemas 

multiprogramáveis. 
II.  Threads são processos criados dentro de uma estrutura hierárquica. 
III.  O conceito de thread foi introduzido na tentativa de reduzir o tempo gasto em criação, eliminação e troca de contexto 

de processos nas aplicações concorrentes. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I.   B) II.   C) III.   D) II e III.  E) I e II. 

 
28 
A técnica utilizada pelos Sistemas Operacionais para equacionar a utilização do processador chama-se escalonamento, 
sendo realizada pelos algoritmos de escalonamento, sob responsabilidade do escalonador. Como exemplos podem ser 
citados: escalonamento em sistemas em lote, sistemas interativos e sistemas de tempo real. Acerca do algoritmo de 
escalonamento em sistemas interativos, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) Filas múltiplas. 
B) Escalonamento por loteria. 
C) Escalonamento por prioridades. 
D) Escalonamento por chaveamento. 
E) Próximo de menor tempo restante. 

 
“Os comandos em Linux/Unix podem ser classificados em dois tipos: internos e externos. Os comandos internos são 
aqueles que estão dentro de um shell interpretador de comandos, e os comandos externos estão localizados em diretórios 
específicos no disco rígido, como /bin e /sbin, por exemplo. Dois exemplos de comandos muito utilizados em Linux são o 
reboot, que reinicia o computador e o halt, que desliga o computador. Os comandos são separados por categorias como 
ajuda, navegação, localização de arquivos etc.” 
 

As questões de números 29, 30 e 31 referem-se a comandos Linux de maneira geral. 
 

29 
O comando ls é utilizado para exibir o conteúdo de um diretório. Pode ser utilizado com opções que melhoram o 
resultado obtido. Uma dessas opções “exibe o número de bytes em formato de fácil compreensão”. Assinale-a. 
A) “–i”.   B) “–a”.   C) “–r”.   D) “–h”.   E) “–R”.  
 

30 
“Comando utilizado para manipulação do terminal que altera as opções de I/O de um terminal. Se invocado sem 
parâmetros, exibe a configuração atual do terminal.” Assinale-o. 
A) stty.   B) wall.   C) time.   D) echo.  E) sleep. 
 

31 
Os comandos de filtragem são utilitários que leem da entrada-padrão, processam e escrevem numa saída-padrão. Seu 
propósito geral é o de modificar a saída de outros comandos. Um deles exibe na saída-padrão uma quantidade de linhas 
de texto a partir do início do arquivo. Assinale-o. 
A) tail.   B) diff.   C) sort.   D) join.   E) head. 
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32 
NTFS (New Technology File System) é um sistema de arquivos extensível e recuperável que oferece diversas vantagens, 
se comparadas com FAT e FAT32, por exemplo. Pelo fato de ser extensível, tal sistema de arquivos pode ser estendido 
com o passar do tempo com várias revisões. Acerca dos metadados do NTFS, assinale a alternativa correta. 
A) $: armazena os detalhes sobre o diretório raiz do volume. 
B) $Upcase: armazena uma tabela que descreve os clusters em uso. 
C) $Secure: armazena uma tabela que mapeia os clusters defeituosos. 
D) $Bitmap: armazena uma tabela de nomes, números e descrições de atributos. 
E) $Extend: armazena uma tabela utilizada para converter caracteres Unicode em minúsculos para as maiúsculas 

correspondentes. 
 

33 
O Windows Power Shell é um shell de comandos completo que pode utilizar os comandos internos chamados cmdlets 
e os recursos de programação integrados, bem como os utilitários-padrão da linha de comando. Acerca dos verbos 
associados aos cmdlets, assinale a alternativa correta. 
A) Set: modifica definições específicas de um objeto. 
B) New: ativa uma definição ou habilita um destinatário de e-mail. 
C) Get: cria uma nova instância de um item, como uma nova caixa de correio. 
D) Remove: desativa uma definição ativada ou desabilita um destinatário de e-mail. 
E) Disable: remove uma nova instância de um item, como uma nova caixa de correio. 
 

34 
A Linguagem de Programação C++, uma evolução da Linguagem C, foi desenvolvida em 1967 por Martin Richards, como 
uma linguagem para escrever software de sistemas operacionais e compiladores. Sobre processamento de arquivos em 
C++, assinale a afirmativa INCORRETA.  
A) Um registro é um grupo de campos relacionados. 
B) C++ vê cada arquivo como um stream sequencial de bytes. 
C) Streams fornecem canais de comunicação entre arquivos e programas. 
D) Um campo é um grupo de caracteres (ou bytes) que têm um significado. 
E) O programador deve criar explicitamente os objetos cin, cout, cerr e clog. 

 
35 
De acordo com Deitel e Deitel (2010), “a API do Java fornece várias estruturas de dados predefinidas, chamadas coleções, 
utilizadas para armazenar grupos de objetos relacionados”. A classe de coleção ArrayList <T> (do pacote java.util) é 
uma delas, e pode ser usada para alterar dinamicamente o tamanho de um array, acomodando elementos adicionais. 
Um dos métodos dessa classe é o trimToSize. Assinale a alternativa correta sobre tal método. 
A) Adiciona um elemento ao fim do ArrayList. 
B) Retorna o elemento no índice especificado. 
C) Adiciona um elemento no início do ArrayList. 
D) Retorna o número de elementos armazenados no ArrayList. 
E) Reduz a capacidade de ArrayList de acordo com o número de elementos atual. 
 

36 
O barramento-padrão PCI (Peripheral Component Interconnect) foi desenvolvido pela Intel, no início da década de 1990. 
Seu propósito inicial era dotar os sistemas, principalmente os que a empresa fabricava, de uma via de transferência de 
dados com velocidade requerida para as novas aplicações que surgiam à época, como, por exemplo, aplicações 
multimídia, vídeo, som etc.. O sistema PCI funciona utilizando sinais obrigatórios e sinais opcionais, segundo a estrutura 
definida para o barramento em operações de leitura, escrita e de arbitragem. Acerca dos sinais opcionais, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
A) TCK – testa o relógio.      D) LOCK – trava o barramento. 
B) TDI – teste de entrada.      E) SBO – indica acerto em uma cache. 
C) TDO – desabilita o teste. 
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37 
As atividades realizadas por um processador podem ser divididas em duas grandes categorias: função processamento 
e função controle. Relacione adequadamente as colunas a seguir sobre alguns elementos dessas categorias. 
1. Processamento.  

 
2. Controle.  

(     ) Relógio. 
(     ) Registrador de Instruções (RI). 
(     ) Unidade Lógica e Aritmética (UAL). 
(     ) Registradores de dados. 
(     ) Contador de Instrução (CI). 
(     ) Acumulador (ACC). 
(     ) Registrador de dados de memória (RDM). 

A sequência está correta em 
A) 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1.       D) 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2. 
B) 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.       E) 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1.  
C) 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1.  

 
38 
Observe o circuito lógico apresentado a seguir: 
 

 
 

Assinale o resultado da tabela verdade e a equação lógica resultante desse diagrama. 
A) 1; 0; 1; 0 | X = AB.       D) 0; 0; 0; 1 | X = A + B. 

B) 1; 1; 1; 0 | X = AB .      E) 0; 1; 0 ;1 | X = A̅ + B̅. 

C) 1; 0; 0; 0 | X = BA . 

 
39 
A estrutura de dados pode ser definida como um modo de armazenar e organizar dados, com o objetivo de facilitação 
de acesso, bem como de possíveis modificações. Sobre pilhas e filas em estrutura de dados, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
A) Em uma pilha, o elemento eliminado do conjunto é o mais recentemente inserido. 

B) A pilha implementa uma política de último a entrar, primeiro a sair ou LIFO (last-in, first-out). 
C) Pilhas e filas são conjuntos dinâmicos nos quais o elemento removido do conjunto pela operação DELETE é especificado 

previamente. 
D) Em uma fila, o elemento eliminado é sempre o que estava no conjunto há mais tempo: a fila implementa uma política 

de primeiro a entrar, primeiro a sair ou FIFO (first-in, first-out). 
E) A operação INSERT em uma fila é frequentemente denominada PUSH; e a operação DELETE, que não toma um 

argumento de elemento, é frequentemente denominada POP. 

 
40 
Constraints (restrições) são regras a que os valores de uma ou mais colunas devem obedecer. A utilização de Constraint 
é a única garantia que se tem de que os dados existentes nas colunas estão de acordo com as regras especificadas no 
projeto do Banco de Dados. Uma dessas Constraints permite indicar que os valores dessa coluna não podem se repetir; 
assinale-a. 
A) Check.       D) References. 
B) Unique.       E) Primary Key. 
C) Not Null. 
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41 
A álgebra Booleana pode ser definida como uma área da matemática que trata regras e elementos de lógica. O nome 
é em homenagem ao matemático inglês George Boole, que desenvolveu uma análise matemática sobre a lógica. A 
álgebra Booleana possui um conjunto de regras básicas. Diante do exposto, assinale a alternativa correta. 
A) X . (Y + Z) = X . Y + X . Z  constitui a lei da associatividade, seja para a soma lógica (OR), seja para a multiplicação 

(AND). 
B) X + Y = Y + X | X . Y = Y . X   constitui a lei da associatividade, seja para a soma lógica (OR), seja para a multiplicação 

(AND). 
C) X + (Y + Z) = (X + Y) + Z | X . (Y . Z) = (X . Y) . Z  é conhecida como lei da comutatividade, significando que a ordem das 

parcelas não afeta o resultado da respectiva operação. 
D) X . (Y + Z) = X . Y + X . Z  utiliza a lei da distributividade, estabelece que o produto (AND) de um operando por um 

polinômio (parcelas internas usando operação OR) seja igual à soma (OR) do referido operando com cada elemento do 
polinômio. 

E) X + (Y + Z) = (X + Y) + Z | X . (Y . Z) = (X . Y) . Z  utiliza a lei da distributividade, estabelece que o produto (AND) de um 
operando por um polinômio (parcelas internas usando operação OR) seja igual à soma (OR) do referido operando com 
cada elemento do polinômio. 

 

42 
Acerca de Entrada/Saída formatada em C, analise as afirmativas a seguir. 

 “Um ______________ de varredura é usado para varrer uma string em busca de caracteres específicos e armazenar os 
caracteres em um array.” 

 “Um(a) ___________________________ pode ser usado(a) em um especificador de conversão scanf para indicar que 
um número específico de caracteres ou dígitos deve ser lido no stream de entrada.” 

Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as afirmativas anteriores. 
A) conjunto / largura de campo 
B) especificador / caractere literal 
C) conjunto / especificador de conversão 
D) especificador / especificador de conversão 
E) especificador / caractere de supressão de atribuição 
 

43 
Na inicialização do Linux, seja qual distribuição for, o gerenciador de boot é muito importante, já que carrega o sistema 
operacional. O processo de inicialização do Linux é conhecido como bootstrapping, ou boot; é ele quem carrega o 
sistema operacional que está no disco rígido. Assinale a alternativa que apresenta dois gerenciadores de boot ou Boot 
Loaders para os sistemas Linux. 
A) LILO; GPT.  B) LILO; MBR.  C) GPT, GRUB.  D) LILO; GRUB.  E) MBR; GRUB. 
 

44 
Para desligar o sistema Linux, um comando pode ser utilizado quando não se está trabalhando com a interface gráfica 
no sistema. O comando shutdown desliga o sistema operacional de maneira segura e controlada. Assim, como vários 
outros comandos, algumas opções melhoram o funcionamento do comando. A sintaxe é: [shutdown <opções> <tempo> 
<mensagem de alerta>]. Assinale a alternativa que apresenta a opção que “para ou desliga o servidor ao término do 
processo”. 
A) – h.   B) – t.   C) – k.   D) – F.   E) – c. 
 

45 
Analise a seguinte sintaxe de um comando do Linux: mount -a /dev/hda2 /mnt/disco1. Assinale a alternativa que 
apresenta corretamente o significado da opção “–a”. 
A) Define o tipo de sistema (vfstype). 
B) Monta todas as partições existentes em fstab. 
C) Monta o dispositivo apenas com permissão de leitura. 
D) Monta o dispositivo para leitura e gravação. Este é o padrão. 
E) Este comando está com a sintaxe incorreta, por isso vai retornar um erro. 
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46 
Nos sistemas Linux tudo é tratado como arquivo, seja um diretório, um texto, dispositivos etc. Para que se saiba qual 
tipo de arquivo no Linux, o comando file, pode ser utilizado, cuja sintaxe é: file <opções> <nome_do_arquivo>. Assinale 
a alternativa que apresenta corretamente a opção que “não mostra o nome do arquivo, somente o seu tipo. Formato 
curto de saída”. 
A) – b.   B) – i.   C) – m.   D) – s.   E) – z. 
 

47 
Uma das formas de implementar a segurança é com a autenticação, mas mesmo esta pode apresentar falhas, uma vez 
que o usuário pode esquecer sua senha, ou até mesmo a perda do dispositivo responsável pela identificação. Existem 
várias formas e maneiras para se utilizar a autenticação, como impressão digital, retina, íris do olho etc. O International 
Biometric Group mostra quatro fatores que podem ser avaliados nas tecnologias comerciais disponíveis atualmente. 
Esses fatores são, EXCETO: 
A) Custo.        D) Nível de precisão. 
B) Nível de esforço.       E) Nível de autorização. 
C) Nível de intrusão. 
 

48 
Na segurança da informação, um bom firewall pode ajudar muito na proteção dos dados, aliados a outras medidas de 
segurança. O ser humano é considerado o elo mais fraco num sistema de segurança, em qualquer instituição. Neste 
ponto, testar o firewall poderá diminuir muito os problemas na segurança e, normalmente, um teste de firewall pode 
ser estruturado em quatro etapas. Assinale a alternativa que apresenta duas dessas etapas. 
A) Tempo de resposta; suporte técnico. 
B) Desempenho; capacitação do pessoal. 
C) Capacitação do pessoal; ataques externos. 
D) Coleta de informações diretas; coleta de informações indiretas. 
E) Coleta de informações externas; coleta de informações internas. 
 

49 
Um invasor de um sistema visa diversos objetivos que podem incluir exposição ou modificação de dados, elevação de 
privilégios, negação de serviço, execução de códigos arbitrários etc. Em um possível acesso a um sistema, três níveis 
amplos de acesso ao sistema podem ser conquistados por um invasor; assinale-os. 
A) Remoto; Investigação; Execução. 
B) Remoto; Proximidade; Acesso físico direto. 
C) Execução; Proximidade; Acesso físico indireto. 
D) Acesso físico direto; Acesso físico indireto; Remoto. 
E) Proximidade; Acesso físico direto; Acesso físico indireto. 
 

50 
Serviços LDAP (Lightweight Directoryu Access Protocol) ou Protocolo Leve de Acesso a Diretórios normalmente são 
encontrados em execução, nos servidores Microsoft Active Directory, Exchange e IBM Domino. No AD (Active Directory) 
do Windows, o serviço LDAP é também conhecido como Global Catalog (Catálogo Global). Este protocolo utiliza 
algumas portas que são previamente padronizadas. Assinale a alternativa que apresenta o número da porta utilizada 
pelo serviço LDAP nos protocolos de transporte TCP e UDP. 
A) 389.   B) 443.   C) 636.   D) 3268.  E) 3269. 
 
 

 



 

INSTRUÇÕES 

 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta indelével, fabricada com material transparente. 

Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e 

devidamente identificado. 

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de consultas à legislação, doutrina, jurisprudência ou 
súmula, manuais, artigos científicos, livros, apostilas, anotações, nem o porte de aparelhos eletrônicos como 
máquina calculadora, agenda eletrônica, bip, telefone celular, walkman, MP3/MP4 player, receptor, notebook, 
palmtop, máquina fotográfica, gravadores, tablet, Ipod, Ipad, pendrive, controle de alarme de carro, relógio de 

qualquer modelo ou similares. Caso o candidato, durante a realização das provas, seja surpreendido portando os 
aparelhos eletrônicos citados, será o fato ocorrido registrado em ata e o candidato ELIMINADO automaticamente do 

processo de seleção. 

3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos. 

4. A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito). 

5. 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 terminarem, os 

candidatos deverão se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e 
bebedouros. 

6. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha. Leia-o atentamente. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma única resposta 
correta. 

8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 

corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas 

(Gabarito). Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o 
candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal. 

9. 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. 

10. O candidato poderá levar o Caderno de Questões a partir dos últimos 30 (trinta) minutos destinados à realização das 

provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de 

aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros 
candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 

 

- O gabarito oficial das provas objetivas será publicado no Diário da Justiça eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio Grande do Norte e nos sites do www.idecan.org.br e www.esmarn.tjrn.jus.br, 2 (duas) horas após término da 
prova. 

- O prazo para a interposição dos recursos será de 1 (um) dia útil, contado do primeiro dia útil subsequente à data da 
publicação do resultado objeto do recurso. 

- Os recursos deverão ser apresentados ao IDECAN, via endereço eletrônico www.idecan.org.br, clicando no link 
correspondente à “Interposição de Recurso”, disponível até as 23h59 do último dia recursal. O estudante deverá seguir 
as orientações de envio dispostas no endereço eletrônico. 


