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INSTRUÇÕES 
 
Para a realização destas provas, você recebeu este Caderno de Questões e uma Folha de 
Respostas. 
 

1. Caderno de Questões  
 
• Verifique se este Caderno de Questões contém as seguintes provas: 
PORTUGUÊS – Questões de 001 a 020 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – Questões de 021 a 035 
INFORMÁTICA BÁSICA – Questões de 036 a 050 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO – Questões de 051 a 100 
 

• Qualquer irregularidade constatada neste Caderno de Questões deve ser imediatamente 
comunicada ao Fiscal da sala. 

 

• Neste Caderno, você encontra apenas um tipo de questão, objetiva de proposição simples. 
Identifique a resposta correta, marcando na coluna correspondente da Folha de Respostas: 
V, se a proposição é verdadeira; 
F, se a proposição é falsa. 

 

 
ATENÇÃO: Antes de fazer a marcação, avalie cuidadosamente sua resposta. 
 
LEMBRE-SE: 

� A resposta correta vale 1 (um), isto é, você ganha 1 (um) ponto. 
 

� A resposta errada vale – 1 (menos um), isto é, você não ganha  o ponto e ainda tem 
descontado o ponto que ganhou em outra questão. 

 

� A ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem  0  (zero).  Você 
não ganha nem perde nada. 

 
 
2. Folha de Respostas 
 
• A Folha de Respostas é  pré-identificada; confira os dados registrados no cabeçalho e 

assine-o com caneta esferográfica de TINTA PRETA. Não ultrapasse o espaço reservado 
para esse fim. 

 

• NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO SUJE, NÃO RASURE ESSA FOLHA DE RESPOSTAS. 
 

• A marcação da resposta deve ser feita preenchendo-se o espaço correspondente com 
caneta esferográfica de tinta PRETA. Não ultrapasse o espaço reservado para esse fim.  
Exemplo:                                          

 

• O tempo disponível para a realização das provas e o preenchimento da Folha de Respostas é 
de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos.  
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PROVA DE PORTUGUÊS 

QUESTÕES de 001  a  020  
 

INSTRUÇÃO: 

Para cada questão, de 001 a 020, marque na coluna correspondente da Folha de 
Respostas: 

V, se a proposição é verdadeira; 

F, se a proposição é falsa. 

A resposta correta vale 1(um); a resposta errada vale –1 (menos um); a ausência de 
marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero). 

 
QUESTÕES de 001 a 013 
 
TEXTO:     
 

O VIÉS DAS PALAVRAS 
 

 
 
 
 

05 – 
 
 
 
 

10 – 
 
 
 
 

15 – 
 
 
 
 

20 – 
 
 
 
 
 

É comum as gentes eruditas desprezarem a moda em suas diferentes modalidades e 
gêneros. Julgam-se comprometidas com os valores eternos que repudiam o efêmero. Elas 
reclamam de tudo o que pode ser transitório, mas são as primeiras a embarcar na canoa 
furada das novidades em matéria de linguagem. 

Já foi tempo em que era erudito falar em “a nível de”, como foi radiante quem 
descobriu que as coisas devem se inserir num contexto. Os jornalistas mais escolados 
descobriram o verbo “disparar” para se referir a alguma coisa que é respondida na bucha ― e 
aí está uma palavra, “bucha”, contemporânea das Guerras Púnicas e da descoberta da roda. 

Entrou em circulação, entre as cultas gentes, a palavra viés. Fui ao “Aurélio” e ao 
“Houaiss” para saber do que se tratava. Para Aurélio, viés é uma direção oblíqua ou uma tira 
de pano cortada no sentido diagonal da peça. Olhar de viés equivale a olhar de esguelha. 

Para Houaiss, que sempre foi modernamente complicado, viés é “o meio furtivo, 
esconso, de obter ou fazer concluir algo”. Tive preguiça de consultar o que era “esconso”, 
mas acho que entendi mais ou menos. 

O espantoso é que, há cinco, seis anos, ninguém se atrevia a mencionar essa 
palavra, a não ser em matéria de costura, ou seja, da tira de pano cortada em sentido diagonal 
da peça. De repente, tudo passa a ser viés, o econômico, o social, o político, o artístico, o 
esportivo e o culinário. 

Quem diz ou escreve “viés” sente-se um iluminado, um Moisés com as tábuas da 
lei. Outra noite, numa palestra com estudantes, um deles me perguntou se era legítimo o viés 
da literatura atual. 

Sinceramente, não entendi bem a pergunta, porque ainda não havia ido ao 
dicionário do Houaiss. Se tivesse ido, responderia que a literatura olha de esguelha a 
sociedade. No fundo, é uma coisa esconsa.    

 
CONY, Carlos Heitor. O viés das palavras. Folha de S. Paulo , São Paulo, 5 jun. 2005. Caderno Opinião, p. A2. 
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Questão 001  
   

Carlos Heitor Cony, nesse texto, manifesta uma visão crítico-irônica sobre os modismos 
lingüísticos. 
 
Questão 002 
 
O texto destaca a perenidade do significado das palavras consideradas eruditas. 
 
Questão  003 

   
Com base na leitura do texto, pode-se afirmar que o autor interage com outros 
enunciadores do discurso. 
 
Questão  004 

 
O fragmento “que sempre foi modernamente complicado” (l. 12) expressa um juízo de 
valor do autor do texto. 
 
Questão 005 
 
O fragmento “embarcar na canoa furada das novidades em matéria de linguagem” (l. 3-4) 
exemplifica o uso de linguagem figurada no texto. 
 
Questão 006  
 
No segundo parágrafo, os termos “disparar” (l. 7) e “na bucha” (l. 7) são considerados 
sinônimos  e, ambos,  anacrônicos. 
 
Questão 007  
 
Os significados da palavra “viés”, nos dicionários Aurélio e Houaiss, são idênticos e 
exemplificam um caso de precisão de linguagem. 
 
Questão 008 
 
A expressão “No fundo” (l. 24) equivale a Na realidade. 
 
Questão 009  

 
O sujeito de “Julgam-se” (l. 2), “repudiam” (l. 2) e  “são as primeiras a embarcar na canoa 
furada” (l. 3-4) é sempre o mesmo e já foi esclarecido no início do parágrafo. 
 
Questão 010  
 
No primeiro parágrafo, o elemento argumentativo “mas” (l. 3) introduz um ato contraditório 
das “gentes eruditas” (l. 1) em relação à moda. 
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Questão 011 
 

O termo “que as coisas devem se inserir num contexto” (l. 6) completa o sentido do verbo e, 
sem alterar o sentido da frase, pode ser assim reestruturado: que as coisas devem ser 
inseridas num contexto. 
 

Questão 012  
   

A expressão “contemporânea das Guerras Púnicas e da descoberta da roda.” (l. 8) 
identifica espaços. 
 

Questão 013 
 

A forma  verbal “responderia” (l. 23) permite a correta reestruturação teria respondido. 
 
QUESTÕES de 014 a 019 
 

TEXTO:     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MINISSÉRIE  JK.  Uma  história  que  entrou  para  a  História.  Veja,  São  Paulo:  Abril,  ed. 1937, ano 38,  n. 52, p. 183, 
28 dez. 2005. 
 
Questão 014 

 
O texto constitui uma peça publicitária destinada a um público predeterminado e restrito: os 
políticos. 
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Questão 015  
   

A análise do texto verbal da propaganda permite inferir que a minissérie mescla realidade 
histórica com fantasia. 
 
Questão 016  

   
A propaganda da minissérie tem como objetivo exaltar o discurso político da era JK. 
 
Questão 017  

   
Em “o personagem principal é um  Presidente da República”, os termos “o”  e  “um”  
denotam, respectivamente, precisão e imprecisão. 
 
Questão 018  

   
No trecho “Minissérie JK. Uma história que entrou para a História.”, o ponto após “JK” pode 
ser substituído por dois pontos, uma vez que aquilo que é enunciado logo depois tem valor 
apositivo. 
 
Questão 019  

   
Na frase “Estes poderiam ser elementos de qualquer história, a  não ser por um detalhe ”, 
o trecho destacado exprime restrição. 
 
Questão 020  
 
TEXTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WATTERSON,  Bill.  Calvin  &  Haroldo. Disponível em: <http://depositodocalvin. blogspot.com/2005/12/calvin-
haroldo-tirinha-198.html> Acesso em: 8 jan.2006 

 
Nessa tira, o humor se instaura a partir do significado ambíguo do verbo “comer”, o que é 
desfeito nas duas falas finais. 
 

* * * 
 
 

 



 

 
UFBA – 2006 – Técnico-Administrativo – Administração Pública – 5 

PROVA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

QUESTÕES de 021 a 035 

INSTRUÇÃO: 

Para cada questão, de 021 a 035, marque na coluna correspondente da Folha de 
Respostas: 

V, se a proposição é verdadeira; 

F, se a proposição é falsa. 

A resposta correta vale 1(um); a resposta errada vale –1 (menos um); a ausência de 
marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero). 

 

 
Questão 021 
 
Enquanto, na administração particular, é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na 
administração pública, só é permitido fazer o que a lei autoriza. 

 
Questão 022 

Os Estados-Membros são entidades federativas que compõem a União, dotadas de 
soberania. 
 

Questão 023 

A existência do Estado se justifica como entidade prestadora de serviços e de utilidades 
aos indivíduos, proporcionando o maior grau possível de bem-estar social. 
 

Questão 024 

Os governantes, preocupados com a qualidade das ações, podem terceirizar serviços que 
seriam exclusivos do Estado. 
 

Questão 025 

O direito de fiscalizar e exigir do concessionário o correto fornecimento do serviço 
compete, também, ao usuário dos Serviços de Utilidade Pública. 
 
Questão 026 

 
O Plano Plurianual é um plano de médio prazo, com períodos de duração diferentes, 
elaborado pelo poder público para o governo federal e para os governos estaduais e 
municipais. 
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Questão 027 

O processo de Tomada de Contas relativo a adiantamento feito a servidor público deve 
ser constituído de comprovantes originais das despesas realizadas, dentro do prazo de 
aplicação para o qual o adiantamento foi concedido. 
 

Questão 028 

Denomina-se Servidor em Alcance aquele que foi atingido pelas malhas do Imposto de 
Renda. 
 
Questão 029 
 
Em um processo de licitação, as condições de preço constituem o aspecto estabelecido 
para ser levado em conta no julgamento das propostas. 
 
Questão 030 

Nos casos de guerra ou de grave perturbação da ordem e nos casos de emergência ou 
de calamidade pública, é dispensável a licitação. 
 
Questão 031 

O uso da política orçamentária visando ao alcance de um equilíbrio econômico da 
sociedade é próprio da função distributiva do Estado. 
 

Questão 032 

Mesmo havendo candidatos aprovados em concurso anterior, com prazo de validade não 
expirado, poderá ser aberto novo concurso, se a Administração assim o julgar adequado. 
 
Questão 033 

Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará 
sujeito a estágio probatório de 24 meses. 
 
Questão 034 

O Código de Ética Profissional do Servidor Público estabelece a dignidade, o decoro, o 
zelo, a eficácia, a consciência dos princípios morais e o dever de honestidade como 
primados maiores que devem nortear o servidor público. 
 
Questão 035 

A Constituição Brasileira assegura a todos o acesso à informação e resguarda o sigilo da 
fonte, quando necessário ao exercício profissional. 
 
 
 

* * * 
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PROVA DE INFORMÁTICA BÁSICA 
 

QUESTÕES de 036 a 050 

INSTRUÇÃO: 

Para cada questão, de 036 a 050, marque na coluna correspondente da Folha de 
Respostas: 

V, se a proposição é verdadeira; 

F, se a proposição é falsa. 

A resposta correta vale 1(um); a resposta errada vale –1 (menos um); a ausência de 
marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero). 

 
Questão 036 
 
A  facilidade  de se  poder  realizar  a  navegação  off-line no Internet Explorer consiste 
em armazenar  as  páginas desejadas de um determinado site quando o usuário estiver 
on-line, indicando o número de níveis de link que devem ser armazenados. 
 
Questão 037 
 
No  Internet Explorer, na guia de segurança, a zona de Intranet Local aplica-se a sites 
não-confiáveis e que requerem uma configuração mais restrita. 
 
Questão 038 
 
Ao se clicar em um link, na web, que direciona para um documento PDF, deve-se levar 
em consideração o nível de segurança desse site, pois os documentos PDF têm sido 
largamente usados para formatar o HD dos usuários que não possuem o programa 
“Adobe Acrobat Reader”. 
 
Questão 039 
 
Os computadores, por utilizar o sistema de numeração binário, só trabalham com os 
dígitos 0 e 1 (Bit), e, por essa razão, foram desenvolvidos sistemas, dentre os quais se 
destaca o ASCII, para que eles possam apresentar caracteres alfabéticos, algarismos, 
sinais de pontuação e outros símbolos. 
 
Questão 040 
 
Os sistemas antigos de representação de dados usam sete ou oito Bits para caracterizar 
os símbolos, representando, respectivamente, 128 ou 256 símbolos diferentes, enquanto 
um novo sistema, o Unicode, utiliza dois bytes e pode representar 512 símbolos 
diferentes. 
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QUESTÕES de 041 a 043 
 

 
 
 

A figura acima representa as opções da Internet. Com base em sua análise, é 
correto afirmar: 
 
Questão 041 
 
O botão “Excluir Cookies” elimina todas as imagens que foram armazenadas nas visitas 
às páginas da Web. 
 
Questão 042 
 
Clicando-se em “Configurações”, pode-se selecionar a pasta onde serão armazenados os 
arquivos temporários, resultado do processo de navegação na Web. 
 
Questão 043 
 
Na aba “Programas”, deve-se informar o endereço dos sites que não podem utilizar os 
cookies (programas), quando o navegador estiver exibindo uma página desse site. 
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QUESTÕES  044 e 045 
 

 
 

Questão 044 
 

Todo documento, no Word, é criado com base em um modelo, que geralmente é 
o Normal e que possui um dicionário definido para o documento inteiro. 

 
Pretendendo-se alterar o dicionário para apenas uma parte do texto, deve-se selecionar o 
trecho desejado e então solicitar a mudança do dicionário, escolhendo um idioma e 
clicando em OK. 
 

Questão 045 
 

Se a tecla “Padrão” for clicada, o Word adotará o idioma Inglês, já que esse programa foi 
feito nos Estados Unidos. 
 

Questão 046 
 

O ícone    que aparece na barra de status do Word indica que um texto está sendo 
digitado e, se for dado um duplo click sobre ele, pode-se salvar automaticamente o 
documento. 
 

Questão 047 
 
No Word, quando se deseja que a ortografia seja verificada automaticamente enquanto se 
está digitando um documento, deve-se selecionar a opção “Verificar ortografia ao digitar”, 
que pode ser encontrada no Menu de Ferramentas, no item “Opções”. 
 

Questão 048 
 

Com o Bloco de Notas, é possível editar e formatar um arquivo construído no padrão 
Word (Doc). 
 

Questão 049 
 

Em um aplicativo padrão Windows, os atalhos Ctrl+X, Ctrl+C e Ctrl+V representam, 
respectivamente, “Recortar”, “Copiar” e “Colar”. 
 

Questão 050 
 

No Windows Explorer, quando se está arrastando uma pasta para um outro local, se o 
ícone que acompanha o cursor apresenta um sinal de + (mais), é porque está sendo feita 
uma cópia dessa pasta e não apenas movendo-a. 
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PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

QUESTÕES de 051 a 100 

INSTRUÇÃO: 

Para cada questão, de 051 a 100, marque na coluna correspondente da Folha de 
Respostas: 

V, se a proposição é verdadeira; 

F, se a proposição é falsa. 

A resposta correta vale 1(um); a resposta errada vale –1 (menos um); a ausência de 
marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero). 

 
Questão 051 
 
Um dos principais benefícios da modelagem por objetos é possibilitar a modelagem do 
sistema e, conseqüentemente, a sua automação o mais próximo possível de uma visão 
conceitual do mundo real. 
 
Questão 052 
 
Através da UML, utilizando-se estereótipos, pode-se modelar o comportamento dos 
objetos, mostrando a seqüência de estados que esse objeto pode assumir. 
 
Questão 053 
 
Os casos de uso descrevem a funcionalidade do sistema percebido por atores externos e, 
nesse caso, um ator pode ser um usuário, um dispositivo ou outro sistema. 
 
Questão 054 
 
Um aspecto importante do diagrama de seqüência é mostrar o fluxo de mensagens 
enviadas entre os objetos. 
 
Questão 055 
 
A UML fornece uma notação chamada “Pacote”.  
 
Os pacotes são usados para agrupar a seqüência de cálculos realizados por objetos, a 
fim de garantir uma determinada funcionalidade do sistema. 
 
Questão 056 
 
Generalização/Especialização, Agregação, Associação e Polimorfismo são os principais 
relacionamentos em um diagrama de classes. 
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Questão 057 
 
SSL é uma implementação de criptografia de chave pública em redes TCP/IP e, quando 
um URL especifica o serviço HTTPS, o navegador se conecta com um servidor HTTP, 
mas usa SSL para criptografar os dados. 
 
Questão 058 
 
Os atributos, as operações e as associações comuns, definidas nas classes mais 
especializadas, as subclasses, são compartilhados por classes mais gerais, as 
superclasses. 
 
Questão 059 
 
Em um modelo de domínio, se um objeto é “tipo-de” com outro objeto, então a agregação 
é a melhor candidata ao relacionamento entre as classes. 
 
Questão 060 
 
Se uma classe X, em um modelo de domínio,  puder ter, simultaneamente, muitos valores 
para o mesmo atributo A, não se deve colocar esse atributo A em X e, sim, em outra 
classe Z que esteja relacionada com a classe X. 
 
Questão 061 
 
Um dos propósitos do Diagrama de Casos de Uso é descrever os requerimentos 
funcionais do sistema de maneira consensual, entre usuários e desenvolvedores de 
sistema. 
 
Questão 062 
 
O   processo   de desenvolvimento de software conhecido como PU ― Processo 
Unificado ― organiza o trabalho em quatro fases, sendo que a fase de Elaboração se 
caracteriza pela implementação ou pela codificação do sistema. 
 
Questão 063 
 
Uma das vantagens da homologação do software é a diminuição do risco de prejuízo 
institucional causado pela perda de confiança do cliente em virtude de erros no produto. 
 
QUESTÕES de 064 a 070 
 

Considerem-se as definições SQL das tabelas a seguir. 
 
     CREATE TABLE Categoria ( 
           Codigo      CHAR(2)   NOT NULL, 
           Nome        CHAR(30) NOT NULL, 
           QtdeDias    INT          NOT NULL, 
           CONSTRAINT PK_CAT_CODIGO PRIMARY KEY (Codigo)) 
 
     INSERT INTO Categoria VALUES ('11','Funcionario',12) 
     INSERT INTO Categoria VALUES ('22','Aluno',10) 
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     INSERT INTO Categoria VALUES ('33','Professor',15) 
 
     CREATE TABLE Usuario ( 
           Matricula   CHAR(5)  NOT NULL, 
           Nome        CHAR(30) NOT NULL, 
           Categoria   CHAR(2)  NOT NULL, 
           Status      CHAR(2)  NOT NULL, 
           CONSTRAINT PK_USU_MATRICULA PRIMARY KEY (Matricula), 
           CONSTRAINT FK_USU_CATEGORIA FOREIGN KEY (Categoria) REFERENCES 
Categoria(Codigo)) 
 
     INSERT INTO Usuario VALUES ('11111','Maria','11','00') 
     INSERT INTO Usuario VALUES ('22222','Katia','22','00') 
     INSERT INTO Usuario VALUES ('33333','Carla','11','00') 
     INSERT INTO Usuario VALUES ('44444','Gildo','33','00') 
     INSERT INTO Usuario VALUES ('55555','Helga','33','00') 
     INSERT INTO Usuario VALUES ('66666','Mario','11','00') 
     INSERT INTO Usuario VALUES ('77777','Vania','33','00') 
     INSERT INTO Usuario VALUES ('88888','Tomas','33','00') 
     INSERT INTO Usuario VALUES ('99999','Vilma','22','00') 
 
     CREATE TABLE Livro ( 
           Codigo      CHAR(3)  NOT NULL, 
           Nome        CHAR(30) NOT NULL, 
           CONSTRAINT PK_LIV_CODIGO PRIMARY KEY (Codigo)) 
 
     INSERT INTO Livro  VALUES ('111','Logica de Programacao') 
     INSERT INTO Livro  VALUES ('222','Banco de Dados') 
     INSERT INTO Livro  VALUES ('333','Analise de Sistemas') 
     INSERT INTO Livro  VALUES ('444','Windows 2000') 
     INSERT INTO Livro  VALUES ('555','UML') 
     INSERT INTO Livro  VALUES ('666','Java') 
     INSERT INTO Livro  VALUES ('777','Delphi') 
 
     CREATE TABLE Emprestimo ( 
           Codigo      INT         NOT NULL, 
           Usuario     CHAR(5)  NOT NULL, 
           Livro       CHAR(3)  NOT NULL, 
           DataEmpres  SMALLDATETIME NOT NULL, 
           DataDevol   SMALLDATETIME NULL, 
           CONSTRAINT PK_EMP_CODIGO  PRIMARY KEY (Codigo), 
           CONSTRAINT FK_EMP_USUARIO FOREIGN KEY (Usuario) REFERENCES 
Usuario(Matricula), 
           CONSTRAINT FK_EMP_LIVRO   FOREIGN KEY (Livro)   REFERENCES Livro(Codigo)) 
 
     INSERT INTO Emprestimo VALUES (1,'11111','111','10/10/2005','12/10/2005') 
     INSERT INTO Emprestimo VALUES (2,'33333','666','22/11/2005','27/11/2005') 
     INSERT INTO Emprestimo VALUES (3,'88888','555','02/12/2005','08/12/2005') 
     INSERT INTO Emprestimo VALUES (4,'99999','777','05/12/2005', NULL) 
     INSERT INTO Emprestimo VALUES (5,'11111','666','05/12/2005','12/12/2005') 
     INSERT INTO Emprestimo VALUES (6,'11111','555','10/12/2005', NULL) 
     INSERT INTO Emprestimo VALUES (7,'22222','222','11/12/2005','28/12/2005') 
     INSERT INTO Emprestimo VALUES (8,'55555','333','11/12/2005','25/12/2005') 
     INSERT INTO Emprestimo VALUES (9,'33333','666','15/12/2005','29/12/2005') 
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Questão 064 
 
SELECT Usuario.Nome FROM Usuario 
INNER JOIN Emprestimo ON (Emprestimo.Usuario = Usuario.Matricula) 
WHERE Emprestimo.DataDevol IS Null 
 
A cláusula SQL, apresentada acima, lista o nome de todos os usuários que ainda não 
realizaram nenhum empréstimo. 
 
Questão 065 
 
SELECT Usuario.Matricula, 
       Usuario.Nome, 
       Livro.Nome, 
       Emprestimo.DataEmpres, 
       (Emprestimo.DataEmpres + Categoria.QtdeDias) As 'Foi Devolvido Em' 
       FROM Usuario 
INNER JOIN Categoria  ON (Categoria.Codigo   = Usuario.Categoria) 
INNER JOIN Emprestimo ON (Emprestimo.Usuario = Usuario.Matricula) 
INNER JOIN Livro      ON (Livro.Codigo       = Emprestimo.Livro) 
 
A cláusula SQL, indicada acima, lista a matrícula e o nome do usuário, o nome do livro, a 
data do empréstimo e a data em que foram devolvidos pelos usuários todos os livros que 
foram emprestados. 
 
Questão 066 
 
A cláusula SQL que atualiza para ‘99’ o status de todos os usuários que devolveram livros 
em atraso ou os que ainda não devolveram, mas já estão em atraso é a seguinte: 
 
Update Usuario Set Usuario.Status = '99' Where 
Usuario.Matricula In ( 
SELECT Usuario.Matricula 
       FROM Usuario 
INNER JOIN Categoria  ON (Categoria.Codigo   = Usuario.Categoria) 
INNER JOIN Emprestimo ON (Emprestimo.Usuario = Usuario.Matricula) 
Where 
      (Emprestimo.DataDevol Is Not Null 
        And Emprestimo.DataDevol > (Emprestimo.DataEmpres + Categoria.QtdeDias)) 
      Or 
      (Emprestimo.DataDevol Is Null 
        And GetDate() > (Emprestimo.DataEmpres + Categoria.QtdeDias)) ) 
 
Questão 067 
 
Select Livro.Nome From Livro 
Where 
      Livro.Codigo Not In (Select Distinct Emprestimo.Livro From Emprestimo) 
 
A cláusula SQL, apresentada acima, lista o nome dos livros que nunca foram 
emprestados. 



_______________________________________________________________________ 

 
UFBA – 2006 – Técnico-Administrativo – Analista de Tecnologia da Informação – 14 

Questão 068 
 
A cláusula SQL a seguir lista os nomes dos livros e a quantidade de vezes que eles já 
foram emprestados para um mesmo usuário. 
 
SELECT Livro.Nome,COUNT(*) AS Qtde FROM Livro 
       INNER JOIN Emprestimo ON (Emprestimo.Livro = Livro.Codigo) 
       GROUP BY   Livro.Nome HAVING COUNT(*) = 
             (SELECT MAX(Totais.Qtde) FROM ( 
                  SELECT COUNT(*) AS Qtde FROM Livro 
                       INNER JOIN Emprestimo ON 
                         (Emprestimo.Livro = Livro.Codigo) 
                       GROUP BY Emprestimo.Livro) AS Totais) 
 
Questão 069 
 
A cláusula SQL abaixo cria uma procedure armazenada chamada “Calcula”, que possui 
três parâmetros  sendo os dois primeiros de entrada, e o último, de saída  e que 
recebe a matrícula do usuário e o valor a ser pago por um dia de atraso, retornando o 
valor total da multa devida pelo usuário ou retornando “Null”, caso o usuário não possua 
nenhum atraso. 
 
     CREATE PROCEDURE Calcula 
                     @Matricula Char(5), 
                     @Valor     Decimal(12,2), 
                     @Calculado Decimal(12,2) output As 
 
     Begin 
 
        SELECT @Calculado = 
               SUM(CAST(Emprestimo.DataDevol - (Emprestimo.DataEmpres + 
Categoria.QtdeDias)AS INT) * @Valor) 
              FROM Usuario 
        INNER JOIN Categoria  ON (Categoria.Codigo   = Usuario.Categoria) 
        INNER JOIN Emprestimo ON (Emprestimo.Usuario = Usuario.Matricula) 
        Where 
              (Usuario.Matricula = @Matricula) And 
              (Emprestimo.DataDevol Is Not Null 
                And Emprestimo.DataDevol > (Emprestimo.DataEmpres + Categoria.QtdeDias)) 
 
     End 
 
 
Questão 070 
 

A coluna “Código” da tabela “Empréstimo” pode ser definida como “Codigo int IDENTITY 
(1, 1) NOT NULL” e, dessa forma, o valor dessa coluna, na primeira linha, é inicializado 
com 1 (um) e, a cada nova linha adicionada na tabela, essa coluna é incrementada de 1 
(um), sendo esse controle feito pelo SQL Server. 
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Questão 071 
 

O “db_owner” é uma “role” fixa de banco de dados, que permite aos usuários-membros 
executar todas as atividades no banco de dados selecionado. 
 
Questão 072 
 

O comando, em SQL, “GRANT SELECT ON empréstimo TO Maria WITH GRANT 
OPTION” permite à usuária Maria executar o comando “SELECT” na tabela de 
empréstimo e conceder todos os privilégios a outros usuários do banco de dados atual. 
 
Questão 073 
 

Uma das utilizações para os “Triggers” é criar um controle de auditoria das atividades 
realizadas nas tabelas do banco de dados. 
 
Questão 074 
 

A declaração, em SQL, “COMMIT TRANSACTION”, finaliza com êxito uma transação 
iniciada com a declaração “ROLLBACK TRANSACTION”. 
 
Questão 075 
 

O objetivo do DTS “DATA TRANSFORMATION SERVICES” é importar, exportar e 
transformar dados entre vários armazenamentos de dados. 
 
Questão 076 
 

O padrão da camada de negócio chamado Session Facade permite aos clientes um 
acesso direto aos EJB de entidade e, com isso, aumenta a performance geral do 
aplicativo. 
 
Questão 077 
 

“Session Facade”, “Service Locator”, “Business Delegate” e “Session Enabled” são 
conhecidos como padrões da plataforma J2EE. 
 
QUESTÕES de 078 a 080 
 

Considerem-se as classes, escritas em Java, definidas a seguir: 
 
/******************************************************************/ 
public class BancoDeDados { 
    private static BancoDeDados bd = null; 
    public  static int qtde = 0; 
     
    private BancoDeDados() { 
        qtde = qtde + 5; 
        System.out.println("Criou"); 
    } 
     
    public static BancoDeDados getBancoDeDados() { 
        if (bd == null) { 
            bd = new BancoDeDados(); 
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        } 
        return bd; 
    } 
 
    public void mostra() { 
        System.out.println("Qtde = "+qtde); 
    } 
     
} 
 
/******************************************************************/ 
 
public class TesteA { 
 
    public static void main(String[] args) { 
         BancoDeDados a,b; 
          
         a = new BancoDeDados(); 
         b = new BancoDeDados(); 
         a.qtde = b.qtde + 1; 
         b.qtde = a.qtde - 1; 
         a.mostra(); 
         b.mostra(); 
          
    } 
} 
 
/******************************************************************/ 
 
public class TesteB { 
 
    public static void main(String[] args) { 
        BancoDeDados a,b; 
         
        a = BancoDeDados.getBancoDeDados(); 
        b = BancoDeDados.getBancoDeDados(); 
        a.qtde = a.qtde + 10; 
        a.mostra(); 
        b.qtde = b.qtde + 10; 
        b.mostra(); 
    } 
} 
 
Questão 078 
 
Observando-se o código dessas classes, pode-se afirmar que, na execução da classe 
TesteA, serão apresentadas na tela as seguintes informações: 

Criou 
Criou 
Qtde = 6 
Qtde = 5 
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Questão 079 
 

Com base na análise do código dessas classes, pode-se afirmar que, na execução da 
classe TesteB, serão apresentadas na tela as seguintes informações: 

Criou 
Qtde = 15 
Qtde = 25 

 
Questão 080 
 

A classe BancoDeDados só permite a criação de um único objeto dessa classe, chamado 
“bd”, e, dessa forma, todas as classes que venham a usar BancoDeDados sempre 
utilizarão a mesma referência para o objeto “bd”.  
 
Questão 081 
 

A fase de manutenção de software identifica quatro tipos de modificações que podem 
ocorrer nessa fase, que são: correção de erros, adaptação devido a mudanças, 
aperfeiçoamento e prevenção devido às modificações realizadas. 
 

Questão 082 
 

No modelo de desenvolvimento em espiral, a equipe de desenvolvimento constrói 
completamente o produto e, somente no final, o resultado é avaliado pelo cliente. 
 
Questão 083 
 

Os requisitos de software constituem a fundação a partir da qual a qualidade é medida, 
sendo a falta de conformidade com os requisitos um importante indicador de falta de 
qualidade do produto. 
 
Questão 084 
 

A gestão de configuração de software consiste na verificação da configuração dos 
parâmetros do sistema operacional, do banco de dados e do servidor web. 
 
Questão 085 
 

Em um projeto de software modular, sempre se busca um baixo acoplamento e uma alta 
coesão dos módulos. 
 
Questão 086 
 

Três  importantes  princípios  guiam  o  projeto  de  interfaces  efetivas  com  o  usuário: 
(1) Coloque o usuário no controle, pois o usuário deve controlar o sistema e não  o  
oposto; (2) Reduza a carga de memória do usuário; (3) Torne a interface consistente. 
 
Questão 087 
 

No projeto de testes para software, os testes chamados de “caixa preta” são aqueles que 
fazem um exame rigoroso do detalhe procedimental, em que os caminhos lógicos internos 
ao software são testados, verificando-se conjuntos específicos de condições e/ou de 
dados. 
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Questão 088 
 
Utilizando-se uma estratégia de teste de software, o teste de validação é usado para 
garantir que o software satisfaz todos os requisitos funcionais definidos nas 
especificações dos requisitos. 
 
Questão 089 
 
SMTP é o protocolo utilizado para  a  transferência  de  dados  dos  usuários  do  
Windows 2000 para o Windows 98. 
 
Questão 090 
 
Utilizando-se um componente Delphi, da classe TADOConnection, a string de conexão 
com o banco possui as seguintes informações: “Provider = SQLOLEDB.1; Password = 
alfabeta; Persist Security Info = True; User ID = eumesmo; Initial Catalog = dados; Data 
Source = meuservico”; sendo que Data Source, no caso, indica o nome do WebService a 
ser utilizado na conexão. 
 
QUESTÕES de 091 a 094 
 

Considere-se o código escrito em Delphi a seguir: 
 
      Class Function   TStr.Alfa (DataStr:         String; 
                                                MensagemErro:    String): Boolean; 
      Begin 
         Try 
            StrToDate(DataStr); 
            Result := True; 
         Except 
            If Length(Trim(MensagemErro)) > 0 Then 
               Raise Exception.Create(MensagemErro) 
           Else 
               Result := False; 
         End; 
      End; 
 
Questão 091 
 
A palavra “Class” indica que Alfa é o único método na classe. 
 
Questão 092 
 
O objetivo do método é verificar se uma data passada como string é válida. 
 
Questão 093 
 
Esse método possui um bloco: TRY – EXCEPT – END e, dessa forma, nenhuma exceção 
poderá ser levantada pelo mesmo. 
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Questão 094 
 
O comando “Raise Exception.Create(MensagemErro)” pode ser substituído por 
“ShowMessage(MensagemErro)”, porque essa substituição em nada mudará o 
comportamento de execução do método. 
 
Questão 095 
 
Existem três tipos de EJB: “EJB de sessão”, “EJB de Entidade” e “EJB dirigido por 
mensagens”. 
 
Questão 096 
 
A persistência dos dados nos Beans de Entidade conhecidos por BMP é realizada pelo 
contêiner EJB. 
 
Questão 097 
 
O “ejbCreate”, o ”ejbPostCreate” e o “ejbCopy” são métodos de um bean de entidade 
CMP. 
 
Questão 098 
 
CMR representa os relacionamentos gerenciados pelo contêiner, sendo definidos de 
forma declarativa, por meio do descritor de implantação, sob o elemento “relationships”. 
 
QUESTÕES 099 e 100 
 

Considerem-se as declarações seguintes: 
 

   <entity> 
     <ejb-name>Horario</ejb-name> 
     <local-home>br.empr.sist.entity.HorarioLocalHome</local-home> 
     <local>br.empr.sist.entity.HorarioLocal</local> 
     <ejb-class> br.empr.sist.entity.HorarioBean</ejb-class> 
     <persistence-type>Container</persistence-type> 
     <prim-key-class> br.empr.sist.entity.HorarioPK</prim-key-class> 
     <reentrant>False</reentrant> 
     <cmp-version>2.x</cmp-version> 
     <abstract-schema-name>HorarioBean</abstract-schema-name> 
     <cmp-field> 
      <field-name>horarioID</field-name> 
     </cmp-field> 
     <cmp-field> 
      <field-name>inicio</field-name> 
     </cmp-field> 
     <cmp-field> 
      <field-name>fim</field-name> 
     </cmp-field>      
     <query> 
      <query-method> 
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        <method-name>findAllHorario</method-name> 
        <method-params> </method-params> 
      </query-method> 
      <ejb-ql> 
       <![CDATA[SELECT OBJECT(a) FROM HorarioBean AS a]]>  
      </ejb-ql> 
     </query> 
    </entity>   
 
Questão 099 
 
O <abstract-schema-name>HorarioBean</abstract-schema-name> declara um nome 
exclusivo usado para identificar o bean em consultas EJB-QL. 
 
Questão 100 
 
O br.empr.sist.entity.HorarioPK define um atributo do bean que representa a chave 
primária. 
 
 
 

 
 
 

* * * 
 
 


