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PRIMEIRA PARTE - QUESTÕES DISCURSIVAS  (70 pontos) 
 
1. Faça um diagrama que represente um computador tradicional (máquina de Von Neumann) 

e, depois, descreva o papel de cada componente:                    (valor: 5 pontos) 
 
2. Defina os termos relacionados à Análise Orientada a Objetos:                 (valor: 6 pontos) 
 

a) Herança 
b) Polimorfismo  
c) Classe abstrata ou virtual 
d) Método abstrato ou virtual 
e) Amarração estática de tipos 
f) Amarração dinâmica de tipos 

 
3. Qual é o significado de cada uma das siglas abaixo?                                  (valor: 7 pontos) 
 

a) DHCP 
b) HTTP 
c) DNS 
d) SMTP 
e) ODBC 
f) TCP 
g) IP 

 
4. Qual é o papel de cada um dos componentes referidos abaixo, em uma rede de 

computadores, suportando um ambiente cliente servidor?                          (valor: 7 pontos) 
 

a) Roteador 
b) Concentrador 
c) Front-end 
d) Back-end 
e) Servidor de aplicação 
f) Servidor de banco de dados 
g) Servidor WEB 
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5. Descreva as vantagens e problemas do uso de prototipação no desenvolvimento de 
sistemas:                                                                                                       (valor: 5 pontos) 

 
6. Monte Plano de Teste para validar um procedimento que foi desenvolvido para atender ao 

seguinte enunciado:                                                                                      (valor: 5 pontos) 
 
Procedimento Validação de Datas:
 
Entrada no formato: DD/MM/AAAA 
DD: dia; 
MM: mês; 
AAAA: ano; 
 
Saída no formato: MENSAGEM (60 caracteres); 
“OK” → data informada é uma data válida; 
≠ “OK” → a data informada não é uma data válida e a mensagem deve conter a descrição 
do erro e indicação de como corrigi-lo, como por exemplo: “MÊS INVÁLIDO: 
INFORME 01, 02, ...., 12” 
 
Processamento – consistências: além das validações básicas, checar, quando informado 
29/02/AAAA, se o ano é bissexto, isto é, ano bissexto igual a ano cujo número é divisível 
por 4 com exceção daqueles divisíveis por 100 mas não por 400. 
 

7. Uma Cooperativa de Taxis é uma entidade jurídica com o objetivo de prover serviços de 
transporte de passageiros. Nesse contexto, sabemos que:                          (valor: 9 pontos) 

 
- A cooperativa possui nome, CGC, endereço, e-mail e vários telefones para contato; 
- A cooperativa possui diversos cooperados. Cada cooperado tem uma matrícula, nome, 

data de nascimento e data de filiação; 
- Com relação ao veículo de cada cooperado, anota-se o registro do número do veículo, o 

código da placa, modelo, número de portas e se o mesmo possui ou não ar refrigerado; 
- Cada serviço de transporte prestado é denominado “corrida”. Uma corrida pode ser 

agendada por um cliente. Nesse caso, registra-se a data e hora prevista para a corrida, o 
nome do solicitante, o endereço do solicitante, o endereço de destino, um ou mais 
telefones para contato e cooperado indicado para realizar a corrida. Após a realização da 
corrida, registra-se o valor da mesma, com a finalidade de apurar os valores para 
comissionamento à cooperativa. 

 
Construa o Modelo de Entidades e Relacionamentos da situação descrita acima, contendo: 
 
- As entidades necessárias; 
- Os atributos de cada entidade, na Terceira Forma Normal, identificando os atributos 

chave; 
- O relacionamento entre as entidades e respectivas cardinalidades; 
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8. Considere um banco de dados relacional com as seguintes tabelas e seus atributos:                        

(valor: 6 pontos) 
 
MOTORISTA (código M, nome, telefone, valor_hora_trabalho) 
VEÍCULO (código V, placa, marca, ano_fabricação) 
ATENDIMENTO (códigoM, códigoV, data_início_hora_início, número_horas) 
 
A tabela MOTORISTA contém a relação de motoristas de uma empresa, com código, nome, 
telefone e valor da hora de trabalho do motorista; 
A tabela VEÍCULO contém o cadastro de veículos, com código, placa, marca e ano de 
fabricação; 
A tabela ATENDIMENTO contém os atendimentos prestados pelos motoristas com os 
veículos das empresas, com data e hora de início de atendimento e número de horas gastos no 
atendimento. 
Os atributos sublinhados constituem chaves primárias. 
 
a) Escrever os comandos (ou seqüências de comandos) SQL necessários para apresentar o 

ranking de MOTORISTAS (NOME) com maior quantidade de ATENDIMENTOS e 
respectiva quantidade de ATENDIMENTOS: 

 
b) Escrever os comandos (ou seqüências de comandos) SQL necessários para apresentar o 

valor total que cada MOTORISTA tem direito, considerando o número de horas em 
ATENDIMENTOS e o valor da hora do MOTORISTA: 

 
c) Escrever os comandos (ou seqüências de comandos) SQL necessários para apresentar os 

MOTORISTAS que fizeram ATENDIMENTOS em todos os VEÍCULOS: 
 
d) Escrever os comandos (ou seqüências de comandos) SQL necessários para reajustar em 

10% o valor da hora dos MOTORISTAS. 
 
e) Escrever os comandos (ou seqüências de comandos) SQL necessários para ELIMINAR os 

ATENDIMENTOS anteriores ao ano de 2000: 
 
f) Escrever os comandos (ou seqüências de comandos) SQL necessários para apresentar os 

VEÍCULOS mais antigos (com menor data de fabricação): 
  
9. Na maioria das linguagens de programação podemos encontrar dois tipos de 

subprogramas: as funções e os procedimentos. Utilizando uma linguagem de alto nível, 
pede-se para:                                                                                                (valor: 5 pontos) 

a) Escrever uma função que receba as duas notas de um aluno (tipo real) e retorne a 
média aritmética do aluno: 

 
 



COLÉGIO PEDRO II 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSORES - 2002 
PROVA ESCRITA DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 
 

 

 

b) Completar um dos programas abaixo, de maneira que ao final do programa os valores 
das variáveis a e b sejam respectivamente 20 e 10. Escrever um procedimento 
(subrotina) que troque o conteúdo das duas variáveis: 

 
Em Pascal: 
Program Prova; 
Var  
A,b: integer; 
<o seu código será inserido aqui> 
 
Begin 
a :=10;  
b :=20; 
trocar (a,b); 
writeln (‘a = ‘, a, ‘ b= ‘, b); 
End. 
 

Em Visual Basic: 
<O Seu Código Será Inserido Aqui > 
Private Sub Form_Load ( ) 
Dim A As Integer, B As Integer 
A = 10 
B = 20 
Call Trocar (A, B) 
Debug.Print A 
Debug.Print B 
End  
End Sub 

 
Opção de linguagem: (   ) Pascal  ou (   ) Visual Basic 
 

10. Podemos classificar os tipos dos dados em Simples e Estruturados. Um vetor (array) é 
considerado um tipo estruturado homogêneo, pois todos os elementos têm que ser do 
mesmo tipo; já um registro (record) é considerado um tipo de estruturado heterogêneo, 
pois cada campo pode ser de um tipo diferente.                                          (valor: 5 pontos) 

a) Utilizando uma linguagem de alto nível, declare uma estrutura capaz de armazenar os 
seguintes dados: 

 
Código  Nome  Endereço  Telefone  Cargo  Salário 

  logradouro Número Complemento Bairro Cidade  CEP UF    
            

 
Considere os seguintes tipos de dados: 
 

Nome do campo Tipo 
Código   Numérico (Inteiro) 
Nome   Alfanumérico  
Endereço   Estrutura com os campos: 
 Logradouro  Alfanumérico  
 Número  Numérico (Inteiro) 
 Complemento Alfanumérico 
 Bairro  Alfanumérico 
 Cidade  Alfanumérico 
 CEP Alfanumérico (Inteiro) 
 UF Alfanumérico 
Telefone   Alfanumérico 
Cargo   Alfanumérico 
Salário   Numérico (Real) 
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b) Considerando a declaração do item a, crie um vetor (array) onde seja possível 
armazenar as informações de 100 funcionários. 

 
11. Listas representam um tipo abstrato de dados. Em muitos casos, pode ser necessário 

percorrer uma lista em ambos os sentidos eficientemente, para frente e para trás ou, dado 
um elemento, determinar rapidamente o seu antecessor ou o seu sucessor. Neste casos, é 
comum implementar-se uma Lista Duplamente Encadeada. (valor: 5 pontos) 

 
a) Represente graficamente uma lista genérica duplamente encadeada implementada por 

ponteiros. 
 
b) Apresenta a estrutura de dados de uma célula da lista, em uma linguagem de alto nível 

(Pascal ou C), compatível com a representação gráfica anterior, considerando que os 
dados são do tipo tipodado: 

 
c) Considerando a estrutura de dados definida no item b, escreva uma função ou 

procedimento Insere (x, p) para inserir um elemento x na posição p da lista, onde: x 
representa o dado a ser inserido na célula a ser alocada e p representa um apontador 
para a célula que deverá ser antecessora da nova célula a ser criada. Utilize-se de uma 
linguagem compatível com a estrutura de dados definida no item b: 

 
12. Com a popularização da Internet, o uso de HTML para a construção de páginas Web vem 

sendo cada vez mais comum. Utilizando HTML, pede-se para:            (valor: 5 pontos) 
 

a) Criar a seguinte tabela: 
Segunda  Terça  Quarta  Quinta  Sexta  

LP-1 Contabilidade MI-1 Inglês  Matemática  
MI-2 Matemática  LP-2 Inglês  Contabilidade 

 
Observações: 
• Os dias da semana devem estar centralizados. 
• A fonte usada deve ser Verdana. 
 
b) Criar um formulário para permitir a identificação de um usuário no sistema (tela de 

login), conforme o exemplo abaixo: 
 

(figura scaneada) 
 

Observações: 
• O botão ENVIAR será usado para submeter o formulário 
• O botão LIMPAR será usado para limpar os campos do formulário 
• A senha não deve aparecer na tela quando digitada (ver exemplo acima) 
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SEGUNDA PARTE - DISSERTAÇÃO   (Valor:   30 pontos) 
 
 Desenvolva o tema sorteado sob a forma de Dissertação, utilizando, no mínimo, três e, 
no máximo, cinco páginas.  Discorra sobre os conteúdos relevantes ao tema seguindo as 
orientações apontadas. 

Se desejar, utilize as folhas de rascunho, sem destacá-las do corpo da prova.  
Entretanto,  para  efeito de avaliação, o rascunho não será considerado. 
 
 

TEMAS PARA DISSERTAÇÃO  
 
 

1. Normalização. 
Orientações: 

- Caracterizar uma estrutura de dados desnormalizada, abordando os problemas decorrentes; 
apresentar um exemplo de uma estrutura de dados desnormalizada; 

- Conceituar Primeira Forma Normal e os problemas solucionados com a adoção da mesma; 
apresentar o exemplo de estrutura de dados desnormalizada transformado para a Primeira 
Forma Normal; 

- Conceituar Segunda Forma Normal e os problemas solucionados com a adoção da mesma; 
apresentar o exemplo de estrutura de dados transformado para a Segunda Forma Normal; 

- Conceituar Terceira Forma Normal e os problemas solucionados com a adoção da mesma; 
apresentar o exemplo de estrutura de dados transformado para a Terceira Forma Normal; 

- Justificar situações e implicações em se implementar uma base de dados com os dados não 
completamente normalizados. 

 
2. Modelos de Desenvolvimento de Software: Cascata, Evolutivo, Incremental e Espiral 

– Conceitos e Abordagem Comparativa. 
Orientações: 

- Caracterizar cada um dos modelos solicitados; 
- Apresentar as vantagens e desvantagens na utilização de cada um dos modelos solicitados; 
- Justificar o uso da combinação dos modelos solicitados no desenvolvimento de um sistema 

(preferencialmente, apresente um diagrama com a combinação dos modelos no 
desenvolvimento de um sistema). 

 
3. Técnicas de Teste de Software. 

Orientações: 
- Caracterize cada um dos seguintes testes de sistemas: 

- Teste de Recuperação; 
- Teste de Segurança; 
- Teste de Estresse; 
- Teste de Desempenho; 

- Defina o processo de Depuração; 
- Caracterize cada uma das seguintes categorias de depuração: 

- Força Bruta; 
- Backtracking; 
- Eliminação da Causa. 
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4. Principais características (ressaltando as diferenças) das Linguagens de 

Programação Procedurais e das Linguagens de Programação Orientadas a Objetos. 
Orientações: 
Podemos dividir os métodos para o desenvolvimento de sistemas, a grosso modo, em métodos 

baseados em decomposição funcional e de dados, por um lado, e em métodos orientados a objetos, por 
outro lado. Tendo isso como pressuposto, compare os métodos baseados em objetos com os modelos 
baseados em decomposição funcional e de dados. Nesta comparação, aborde pelo menos os seguintes 
pontos: 

- O aspecto modelado com maior ênfase em cada um (dados, funções, comportamento, etc). 
- Funções e dados são tratados como sendo aspectos integrados ou separados? 

 
5. Modularização : 

- Definição de Acoplamento e Coesão; 
- Diferenças entre Procedimentos (Subrotinas) e Funções; 
- Tipos de Passagem de Parâmetos : 

- Por cópia ou valor; 
- Por referência ou endereço. 

Orientações: 
A melhor maneira de desenvolver e manter um programa grande é construí-lo a partir de 

pequenas partes ou módulos, sendo cada uma delas mais fácil de manipular do que o programa 
original. Essa técnica é chamada dividir e conquistar. Sobre este assunto, pede-se para: 

- Definir Acoplamento e Coesão; 
- Informar as diferenças entre Procedimentos e Funções; 
- Explicar os dois tipos de passagem de parâmetros: 

 Por cópia ou valor; 
 Por referência ou endereço. 

 
6. Tipos de Dados: Simples e Estruturados. 

Orientações: 
Abaixo segue a classificação de alguns tipos de dados existentes em Pascal: 

- Simples 
o Escalar 

 Pré-definidos (Primitivos) 
• Integer 
• Char 
• Boolean 

 Definidos no programa 
 Faixa ou restrição 

o Real 
- Estruturados 

o Array 
o Record 

 
Pede-se para: 
a. Declarar um tipo (TYPE) DIAS_DA_SEMANA para representar os dias da semana 

(DOM, SEG, TER, QUA, QUI, SEX, SAB). 
b. Declarar um tipo (TYPE) que represente apenas as letras maiúsculas (A até Z). 
c. Declarar variáveis para armazenar as seguintes informações: 

continua 



COLÉGIO PEDRO II 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSORES - 2002 
PROVA ESCRITA DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 
 

 

 

1) O salário de um funcionário (inclusive os centavos); 
2) O número de dependentes de um contribuinte do Imposto de Renda; 
3) O nome de um aluno, com até 50 caracteres; 
4) O índice de inflação (número real) de cada um dos doze meses do ano. 
5) As notas (números reais) das 4 provas de 20 alunos; 
6) O endereço (logradouro, número, complemento, bairro, CEP, cidade, UF) de um 

cliente. 
 
7. Gerenciamento de Memória. 

Orientações: 
- Supondo que você é um Engenheiro  
-  Eletrônico responsável pela implementação de um novo modelo de microprocessador, 

descreva por completo o procedimento de tradução de endereços virtuais em endereços reais; 
para isso, assuma que o computador em construção terá um modelo de memória de 
paginação/segmentação; use diagramas para representar as páginas, os segmentos e as tabelas 
de tradução de endereços. 

 
8. Gerenciamento de Processos. 

Orientações: 
- Descreva o mecanismo de gerenciamento de processos paralelos baseado em semáforos, e em 

seguida exemplifique através de um algoritmo do tipo produtor-consumidor. 
 
9. Organização dos Computadores. 

Orientações: 
Devido à simplicidade de projeto, os computadores utilizam internamente o sistema de 
numeração de base binária; 

- Aborde a conversão de um número fracionário da base decimal para a base binária, 
considerando a conversão da parte inteira e da parte fracionária do número; 

- Aborde a conversão de um número fracionário da base binária para a base decimal, 
considerando a conversão da parte inteira e da parte fracionária do número. 

 
10. Análise Orientada a Objetos.  

Orientações: 
Descreva as vantagens e desvantagens no uso de herança  múltipla e templates em Orientação 
a Objetos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


