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SELEÇÃO PARA ESTAGIÁRIOS

CADERNO DE QUESTÕES

              
                                    

Candidato: __________________________________________________________ 

Inscrição: ________________ Instituição de Ensino:_________________________

Assinatura: __________________________________________________________
(conforme identidade)

INSTRUÇÕES

01. Só abra este Caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais 
da sala. 
02. Ao abrir este Caderno, confira se ele contém 50 (cinquenta) questões objetivas.
03. Preencha os dados pessoais neste Caderno. 
04. Não deixe nenhuma marca neste Caderno de questões que possa identificá-lo, sob pena 
de nulidade. 
05. Nas respostas das questões deste Caderno, utilize apenas caneta esferográfica de cor 
preta ou azul.
06. Só marque uma resposta para cada questão. 
07. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o 
conteúdo das provas. Cabe, única e exclusivamente, ao candidato interpretar e decidir. 
08. Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões deste Caderno. 
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1 – O Administrador de Bancos de Dados deseja excluir um banco de dados denominado 
AUDITORIA_CONTROLE. Para isso, ele deve executar o seguinte comando SQL:

a) EXCLUDE database AUDITORIA_CONTROLE
b) REMOVE database AUDITORIA_CONTROLE
c) DROP database AUDITORIA_CONTROLE
d) DELETE database AUDITORIA_CONTROLE

2 – Uma variação importante do comando SELECT é dada por uma cláusula SQL, que remove 
as entradas  duplicadas  do conjunto de resultados.  Esta cláusula é mostrada na seguinte 
opção:

a) SELECT UNIQUE GERENTE IN CADASTRO_GERAL_ALEAM
b) SELECT UNIQUE GERENTE ON CADASTRO_GERAL_ALEAM
c) SELECT DISTINCT GERENTE IN CADASTRO_GERAL_ALEAM
d) SELECT DISTINCT GERENTE FROM CADASTRO_GERAL_ALEAM

3 – A sub-rede TCP/IP 192.84.36.32/28 pode usar hosts com IP variando entre:

a) 192.84.36.14 a 192.84.36.28
b) 192.84.36.33 a 192.84.36.46
c) 192.84.36.37 a 192.84.36.51
d) 192.84.36.49 a 192.84.36.63

4 – Para descobrir o endereço IP associado a um determinado domínio, pode-se utilizar o 
comando:

a) NMAP
b) NETSTAT
c) IFCONFIG
d) NSLOOKUP

5 – Um administrador deve fazer, todas as noites, o backup de um servidor de arquivos com 
Windows Server 2008. O administrador executa um backup manual e normal no domingo e, 
em  seguida,  programa  um  trabalho  de  backup  para  ser  executado  todas  as  noites  nas 
próximas duas semanas. Qual tipo de backup realiza essa tarefa mais rapidamente?
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a) Normal.
b) Diferencial.
c) Incremental.
d) Diferencial seguido de Cópia.

6 – Um servidor de e-mail possui um arranjo RAID-5 formado por 6 discos rígidos, cada um 
com 1 TB de capacidade. Em determinado momento, um dos discos sofre uma pane, o que 
ocasiona:

a) perda de dados, caso o defeito tenha sido no disco de paridade.
b) degradação significativa no desempenho, em virtude dos cálculos de paridade MD5.
c) diminuição de 3 TB para 2,5 TB no espaço total de armazenamento.
d) redução do desempenho, embora não haja perda de dados.

7 – Marque a opção correta.  Qual  opção lista as extensões de arquivos que podem ser 
usadas para execução de scripts no Windows Server 2008 R2.

a) *.com, *.exe
b) *.bat, *.vbs
c) *.pif, *.docx, *.xlsx
d) *.java, *exe, *.com, *.pif

8 – Qual a principal finalidade do Modo XP no Windows 7 ?

a)Tornar viáveis a execução do Windows Server 2008 R2 no Windows 7
b) Executar aplicações nativas dos Windows 95/98/ME no Windows 7.
c) Executar aplicações do Windows XP 32-bit no Windows 7.
d) Executar aplicações do Windows XP 64-bit no Windows 7.

9 – Qual a ordem de instalação do Modo XP no Windows 7 com Service Pack 1 ?

a) 1º - Instalar o Windows Virtual PC; 2º - Instalar o Modo Windows XP.
b) 1º - Instalar o Modo Windows XP; 2º - Instalar o Windows Virtual PC.
c) 1º - Instalar o Service Pack 2 do Windows 7; 2º - Instalar o Windows Virtual PC Virtual PC; 
3º - Instalar o Modo Windows XP.
d) 1º - Instalar o Windows 8 Cusumer Preview; Instalar o serviço de Hyper-V; Instalar máqui -
na virtual com a mídia óptica ou ISO do Windows XP.
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10 – Observe a imagem abaixo:

A tela mostrada na figura acima, presente em sistemas Windows 7, equivale
a) ao Gerenciador de dispositivos. 
b) ao Prompt de comando 
c) às Propriedades do sistema. 
d) ao Painel de controle. 

11 – Com Windows Vista e recentemente com o Windows 7, ficaram mais em evidência os 
processadores de 32 e 64 bits. Com um barramento de endereçamento e um barramento de 
dados em alta velocidade operando em placas-mãe de 64 bits, as máquinas também terão 
maior velocidade de entrada/saída e isso vai acelerar os discos rígidos e as placas de vídeo, e  
vão aumentar drasticamente o desempenho dos computadores. Os servidores certamente 
serão beneficiados com os 64 bits, e as pessoas que trabalham com edição de vídeos e com 
grandes  imagens  serão  beneficiadas  por  esse  tipo  de  microprocessador.  Numa  análise 
comparativa, os processadores de 32 bits apresentam uma grande desvantagem no que diz 
respeito à limitação de acesso à memória RAM, que é de

 a) 3 GBytes. 
 b) 1 GBytes. 
 c) 2 GBytes. 
 d) 4 GBytes. 

12 – Qual ferramenta proporcionada no Windows 7 lhe auxilia no processo para determinar 
quais aplicações são responsáveis por atuar no seu HD, incluindo quais arquivos e pastas 
estão sendo acessadas?
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a) Gerenciador de Tarefas
b)Monitor de recursos
c) Processos Explorer
d) Experiência de Indexação do Windows

13 – A rede de uma determinada empresa compreende a matriz, em São Paulo, e filiais em 
BH, Rio,  Curitiba e Goiânia.  Estes escritórios precisam estar  conectados a uma WAN, de 
forma que a matriz seja o ponto focal (hub) da topologia. A tecnologia em questão deve ser 
baseada na comutação de pacotes.  Qual  a  melhor tecnologia  WAN à ser  adotada nesta 
situação? 

a) Wireless 
b) Frame Relay 
c) ATM 
d) VPN

14 – Qual das seguintes afirmações é verdadeira à respeito de pacotes ICMP? 

a) Eles confirmam o recebimento de segmentos TCP.
b) Eles garantem a entrega do datagrama.
c) Eles podem prover aos hosts informações sobre problemas na rede.
d) Eles são encapsulados em datagramas UDP.

15 – 3 routers encontram-se interconectados conforme o diagrama abaixo: 

O host 1 esta tentando se comunicar com o host 2. A interface E0 do router C encontra-se no 
estado “down”. Marque a alternativa verdadeira ? 

a) Router C usa mensagens ICMP para informar o Host 1 que o Host 2 não pode ser alcança-
do.
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b)Router C usa mensagens ICMP para informar o Router B que o Host 2 não pode ser alcan-
çado.
c) Router C usa mensagens ICMP para informar o Host 1, o router A e o router B que o Host 2 
não pode ser alcançado.
d) Router C envia uma mensagem do tipo Router Selection.

16 – Considere a possibilidade de executar as seguintes configurações no AP (access point)  
de uma rede local sem fio, padrão IEEE 802.11g.
I. Habilitar o broadcast do SSID.
II. Trocar o SSID e a senha padrão configurados pelo fabricante.
III. Utilizar preferencialmente o protocolo WEP (Wired Equivalent Privacy) para criptografar 
os dados transmitidos.
IV. Utilizar preferencialmente WPA (Wi-Fi Protected Access) para autenticação e proteção de 
dados.
V. Utilizar o canal de frequência mais alto que estiver disponível.

Assinale a alternativa que enumera corretamente as configurações citadas acima que são 
capazes de aumentar a segurança da rede.

a) Apenas as configurações I e III.
b) Apenas as configurações I e V.
c) Apenas as configurações II e III.
d) Apenas as configurações II e IV.

17 – Qual das seguintes afirmações é verdadeira à respeito de pacotes ICMP? 

a) Eles confirmam o recebimento de segmentos TCP.
b) Eles garantem a entrega do datagrama.
c) Eles podem prover aos hosts informações sobre problemas na rede.
d) Eles são encapsulados em datagramas UDP.

18 – Quais dos endereços abaixo é de classe C ? 

a) 10.1.1.1
b) 172.18.7.1
c) 192.168.1.1
d) Router C envia uma mensagem do tipo Router Selection.
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19 – Analise a figura abaixo:

Fonte: ATX Specification, version 2.2, © Intel Corporation.

Assinale a alternativa correta a respeito dos conectores existentes no painel traseiro de um 
computador, mostrado na figura. Suponha que o computador e que todos os conectores, 
estejam funcionando perfeitamente.

a) O teclado deve estar conectado ao conector PS-2 (mini-DIN); caso contrário, a BIOS não 
efetuará a carga do sistema operacional.
b) O computador permite somente a utilização de mouse com conector PS-2 (mini-DIN).
c) É necessário adicionar uma placa de vídeo para ligar um monitor LCD ao computador, 
visto que seu painel traseiro não permite esse tipo de conexão.
d) A existência de conectores de rede e de áudio indica que a placa-mãe possui suporte 
integrado a rede e a som, tornando desnecessário o uso de placas de expansão para conexão 
à rede e para reprodução de áudio.

20 – Assinale a alternativa que apresente apenas padrões de barramentos:

a) PCI, PCI Express, baby AT, ATX e mini ATX.
b) AT, PCI, AGP.
c) PCI, PCI Express, AGP.
d) BTX, AT, baby AT, ATX e mini ATX.

21 – Assinale a alternativa correta a respeito da realização de cópias de segurança (backups) 
em redes de computadores.

a) As mídias de backup devem ser armazenadas na sala de equipamentos, para que estejam 
acessíveis rapidamente quando for necessário efetuar a restauração.
b) Backups devem ser realizados sempre de forma incremental, para que não haja perda do 
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histórico de alterações no sistema de arquivos.
c) Para permitir a restauração completa de um disco rígido, a ferramenta de backup utilizada 
deve  armazenar  não  somente  os  arquivos  contidos  no  disco,  mas  também  o  setor  de 
inicialização (boot) do disco, o seu layout de particionamento, além de permissões e listas de 
controle de acesso.
d) Um hot backup de um disco rígido é realizado no disco rígido de outra máquina, enquanto 
o chamado cold backup é efetuado em mídia removível, como fita ou DVD, por exemplo.

22 – Assinale a alternativa correta a respeito do padrão SATA (Serial Advanced Technology 
Attachment) e da interface AHCI (Advanced Host Controller Interface).

a)  Windows  XP  e  Vista  possuem  suporte  para  a  interface  AHCI,  que  é  utilizada  pela  
controladora de disco para acesso a dispositivos SATA.
b) As placas-mãe com suporte a discos SATA devem suportar, obrigatoriamente, a interface 
AHCI.
c) A funcionalidade de hotplug de discos SATA não fica disponível quando é utilizado o modo 
de ‘emulação IDE’ para acesso ao dispositivo.
d) Somente sistemas operacionais com suporte à interface AHCI podem ser instalados em 
discos  SATA,  pois,  caso contrário,  o sistema operacional  não conseguirá ser  carregado a 
partir do disco rígido.

23 – Quando estamos editando um texto com o aplicativo BrOffice Writer e desejamos ver 
na tela as marcas de parágrafos e outros caracteres de formação escondidos, devemos ativar 
na barra de ferramentas o ícone: 

a) 
b) 
c) 
d) 

24 – O Windows permite a conexão com uma pasta de rede compartilhada bem como a 
atribuição de uma letra de unidade à conexão para que se possa acessá-la usando “Meu 
Computador”. Para fazer isso, deve-se clicar com o botão direito em “Meu Computador” e 
escolher:

a) “Meus locais de rede”. 
b) “Procurar computadores”. 
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c) “Explorar”. 
d) “Mapear unidade de rede”. 

25. No Libre Office Calc, a partir da sua configuração padrão, a figura ilustra uma planilha 
que está sendo editada. 

O resultado da fórmula =SOMA(A2:B4) + B3 * 2, quando aplicada na célula C5, é 

a) 24. 
b) 26. 
c) 28. 
d) 30. 
e) 32. 

26. Com relação a correio eletrônico, assinale a opção correta. 

a) Um endereço de e-mail deve ser composto obrigatoriamente pela seguinte sequência de 
itens: nome do usuário (real ou fictício); caracteres @; nome do país em que está cadastrado 
o  endereço;  tipo  de  instituição  a  que  pertence  o  endereço,  seja  comercial  (.com), 
governamental (.gov), ou uma rede (.net). 
b)  Para  enviar  com  sucesso,  pela  internet,  uma  mensagem  de  correio  eletrônico,  é 
necessário saber o endereço correto do destinatário, sem erros de digitação, já que a troca  
de um único caractere do e-mail pode fazer que a mensagem retorne ou seja encaminhada a 
outro destinatário. 
c)  A  comunicação  por  e-mail  ocorre  de  forma  síncrona,  em  que,  durante  a  escrita  da 
mensagem, o emissor está conectado à rede, e o receptor só pode recebê-la quando estiver 
conectado no momento em que a mensagem for enviada. 
d)  Quando  se  envia  uma  mensagem  de  correio  eletrônico,  ela  é  automaticamente 
armazenada  na  caixa  postal  do  destinatário,  a  qual  está  localizada  no  seu  computador 
pessoal, protegida por senha. 
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27. No Microsoft Windows 7, a partir da sua configuração padrão, a figura ilustra opções que 
são acessadas pelo seguinte menu: 

a) Painel de Controle. 
b) Ferramentas do Sistema. 
c) Acessórios. 
d) Sistemas.

28 – Assinale a opção correta com relação ao sistema operacional Windows 7. 

a) O Windows 7 possui, aparente em todos os aplicativos que são executados nesse sistema 
operacional,  uma barra de ferramentas de janela padrão com opções de abrir  ou fechar 
arquivos ou pastas, acessar a unidade de rede e ligar ou desligar. 
b) A opção Mapear unidade de rede, acessada diretamente pelo ícone, permite identificar  
onde está localizado um arquivo que se deseja encontrar na máquina em uso. 
c) Por meio da opção Propriedades da barra de tarefas e do menu Iniciar do Windows 7, é 
possível  ter acesso rápido e imediato às opções Salvar,  Imprimir,  Importar  e Exportar  os 
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arquivos que são utilizados pelo usuário. 
d) Em Propriedades de Disco Local (C:) do Windows 7, é possível ter acesso a informações 
acerca da quantidade de espaço usado e de espaço livre no HD. Também é possível acessar a 
ferramenta Limpeza de disco para otimizar a distribuição de arquivos no HD. 

29 – Assinale a opção que contém apenas ferramentas de navegação e de correio eletrônico 
utilizadas em redes de computadores. 

a) Internet Explorer, Mozilla Firefox, Outlook, Outlook Express. 
b) Chat, ICQ, MSN, Twitter. 
c) WAIS, Web, WWW, Finger. 
d) Goher, Usenet News, Wais, Netnews.

30 – A certificação digital funciona com base em um documento eletrônico e em um recurso, 
que são denominados, respectivamente, de: 

a) Certificado de dado digital seguro e rastreamento digital. 
b) Certificado digital e assinatura digital. 
c) Segurança digital e informação digital. 
d) Segurança digital e dado digital.

31 – No modelo hierárquico de dados, os dados são estruturados em hierarquias ou árvores. 
Os nós das hierarquias contêm ocorrências de registros, onde cada registro é uma coleção 
de:

a) registro
b) pastas
c) tuplas
d) atributos

32 – O processo físico de uma Query em um Banco de Dados SQL Server consiste em dois 
passos fundametais: _______________________________. O Link principal entre estes dois 
passos é o query plan. Entender como o SQL Server gera esta query plan e como é usado na 
obtenção  de  um  resultado  de  uma query  é  vital  para  desenvolvedores,  modeladores  e 
administradores do banco de dados.

a) database design e database application
b) transact SQL e database design
c) transact SQL e database application
d) compilação e execução de uma query
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33 – DNS é uma abreviação de (Domain Name System), um sistema para serviços de nomes 
de computadores e redes que é organizado em uma hierarquia de domínios. Os nomes DNS 
são usados em ___________, como a Internet, para localizar computadores e serviços por 
meio de nomes amigáveis para o usuário. Quando um usuário insere um nome DNS em um 
aplicativo, os serviços DNS podem resolver os nomes para outra informação associada ao 
nome.

a) redes TCP/IP.
b) Appliances.
c) Firewalls.
d) Servidores DHCP.

34 – Um programador utiliza duas estruturas de dados distintas para armazenar os dados 1, 
2,  3,  4 e 5,  nesta ordem, para serem posteriormente processados.  Considerando que as 
estruturas escolhidas formam uma pilha e uma fila, respectivamente, qual a ordem na qual 
os elementos serão retirados das estruturas?

a) 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 2, 3, 4, 5. 
b) 1, 2, 3, 4, 5 e 5, 4, 3, 2, 1. 
c) 5, 4, 3, 2, 1 e 5, 4, 3, 2, 1. 
d) 5, 4, 3, 2, 1 e 1, 2, 3, 4, 5. 

35 –  Analise o código Java abaixo descrito e responda o que se pede: 
x=7; 
t=20;
System.out.println(++x); 
System.out.println(t++); 
System.out.println(x++); 
System.out.println(t);
Ao final da execução do código acima descrito os valores das variáveis x e t, impressos pelo 
método System.out.println( ), respectivamente serão: 

a) 8, 20, 9, 21 
b) 7, 20, 8, 21 
c) 8, 20, 8, 21 
d) 7, 21, 8, 21 
e) 8, 21, 8, 20

36 – Analise as proposições abaixo referentes à declaração de array na linguagem Java, e 
assinale a alternativa inválida. 

O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127)



ESTADO DO CEARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

                                                                                                                                 

a) int [ ] [ ] vet_1 
b) String vet_2[ ] = new String[3] 
c) String vet_4[ ] = { } 
d) String vet_5[ ] = {“nome_a1”,”nome_a2”}

37 – Analise os conceitos abaixo descritos sobre Programação Orientada a Objetos e assinale 
a proposição incorreta: 

a)  Herança é uma forma de reutilização de software que não permite que novas classes 
sejam criadas a partir de classes existentes. 
b)  Modificadores  de acesso  de membro public  e  private  são  utilizados  para  controlar  o 
acesso às variáveis de instância e métodos de uma classe. 
c) Métodos construtores são utilizados para instanciar objetos de uma classe.
d)  Os  membros  private  de  uma  superclasse  são  acessíveis  apenas  em  métodos  dessa 
superclasse.

38 – Considere um sistema no qual existe um conjunto de informações disponível para um 
determinado grupo de usuários denominados “procuradores”.  Após várias consultas com 
respostas  corretas,  em  um  determinado  momento,  um  usuário  pertencente  ao  grupo 
“procuradores” acessa o sistema em busca de uma informação e recebe, como resposta a  
sua consulta, uma informação completamente diferente da desejada. Neste caso houve uma 
falha na segurança da informação para este sistema na propriedade relacionado à: 

a) Confidencialidade. 
b) Integridade. 
c) Auditoria. 
d) Disponibilidade.

39  –  Com  base  nos  princípios  da  Segurança  da  Informação,  analise  a  frase  abaixo: 
“Expectativa de acontecimento acidental ou proposital, causado por um agente, que pode 
causar dano a um sistema ou rede.” Podemos classificar esta afirmação como um(a): 

a) Impacto.
b) Vulnerabilidade.
c) Ataque.
d) Ameaça.

40 – Nas linguagens Orientadas a Objeto, Polimorfismo é o: 
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a) mecanismo pelo qual um objeto utiliza os recursos de outro. 
b)  princípio que permite que dois  métodos de uma mesma classe possam ter  o mesmo 
nome,  desde  que  suas  listas  de  parâmetros  sejam  diferentes,  constituindo,  assim,  uma 
assinatura diferente. 
c)  mecanismo  através  do  qual  uma  classe  (subclasse)  pode  estender  outra  classe. 
(superclasse),  aproveitando  seus  comportamentos  (métodos)  e  variáveis  possíveis 
(atributos). 
d) princípio pelo qual duas ou mais classes derivadas de uma mesma superclasse podem 
invocar  métodos  que  têm  a  mesma  identificação  (assinatura),  mas  comportamentos 
distintos. 

41 – É uma Área de Processo de Engenharia no Nível de Maturidade 2 do CMMI: 

a) Foco no processo organizacional. 
b) Definição do processo organizacional. 
c) Gestão de requisitos. 
d) Gestão de risco. 

42 – No BrOffice, existem funcionalidades que, para serem usadas, dependem da instalação 
no computador de um plugin que é o: 

a) Java RunTime Environment. 
b) PJW Mine Config. 
c) Sidebar Widgets. 
d) Ultimate Google Analytics. 

43 – Qual das alternativas abaixo se refere ao reforço da segurança de uma organização, o 
uso de um único acesso e centralizado aos e-mails corporativos é recomendado.

a) Thunderbird
b) Outlook Express
c) webmail
d) Intranet

44 – O código escrito em Javascript deve estar contido entre os seguintes delimitadores:

a) <?javascript> e o </javascript?>.
b) <javascr> e o </javascr>.
c) <?script> e o </script?>.
d) <script> e o </script>.

45 – No MS Access, qual extensão de arquivos a seguir é gerado após salvá-lo:
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a) *.ACE
b) *.PSB.
c) *.MDB.
d) *.PNG

46 – Os programas orientados a objetos são mais fáceis de entender, corrigir e modificar.  
Qual  alternativa abaixo representa uma linguagem de programação orientada a objetos? 

a) Pascal; 
b) Delphi; 
c) Basic; 
d) Fortran.

47  –  Na  linguagem  de  programação  C  a  declaração  “Quantos  anos  você  tem?  15?”  é  
armazenada em uma variável do tipo: 

a) char; 
b) int; 
c) float; 
d) string.

48 – Configurou-se manualmente sete computadores em uma pequena rede de escritório.  
Para identificar se o computador “C” está ativo na rede, através do computador “A”, basta 
que no prompt de comando DOS seja utilizado o comando 

a)Tragetory. 
b) Tree. 
c) Ping. 
d) Route. 

49 – Acerca dos microcomputadores-padrão IBM PC, a função principal da memória Cache 
L2 é aumentar a: 

a) velocidade de acesso ao disco rígido. 
b) velocidade de acesso à memória RAM. 
c) capacidade de armazenamento do disco rígido. 
d) capacidade de armazenamento na memória RAM. 

50 – Em processamento de bancos de dados,  um conjunto de atualizações do banco de 
dados, em que todas as atualizações devem ser executadas com sucesso, ou, caso alguma 
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falhe, todas as atualizações do conjunto devem ser ignoradas, simplesmente não ocorrendo, 
é denominado:

a) procedimento; 
b) encapsulamento; 
c) transação; 
d) empilhamento
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