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PROVA ESCRITA DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 
 
 

PRIMEIRA PARTE - QUESTÕES DISCURSIVAS  (70 pontos) 
 
 
1. Defina os seguintes componentes de um computador: 

 (valor: 4 pontos) 
 

a. UCP: 
 
Unidade Central de Processamento é o principal componente do computador (é o 
"cérebro" do computador). Composta basicamente pela Unidade Lógica e 
Aritmética, a Unidade de Controle e Registradores. 
 
 
 
b. ULA: 
 
Unidade Lógica e Aritmética é um componente da UCP. É na ULA que todas as 
operações lógicas e aritméticas (cálculos) são realizados. 
 
 
 
c. Memória Principal: 
 
Também chamada de memória primária é responsável pelo armazenamento dos 
programas que estão em execução, assim como seus dados. Podemos dividi-la em 
memória ROM (Read Only Memory) e memória RAM (Random Accss Memory) 
que é uma memória volátil, ou seja, todo seu conteúdo é apagado quando 
desligamos o computador. 
 
 
d. Memória Secundária: 
Também chamada de Memória Auxiliar ou Memória de Massa, diferentemente da 
memória RAM, este tipo de memória não é volátil. É utilizada para armazenar 
programas e informações que não estão sendo usados pelo computador. 
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2. 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: 8 pontos) 
 

a. Criar um formulário, que será utilizado para inscrição de alunos em um curso, 
conforme o exemplo abaixo: 

 

 

 

Observações: 

• O botão ENVIAR será usado para submeter o formulário; 
• O botão LIMPAR será usado para limpar os campos do formulário; 

 
<html> 

<body><font face=VERDANA> 

  <form method="POST" name="frmProva" onSubmit="return validaForm()" 

        action="#"> 

    <table> 

      <tr align=LEFT> 

        <td width=30%>Matrícula:</td> 

        <td width=70%><input type=text name=matr size=10></td> 

      </tr> 

      <p> 

      <tr align=LEFT> 

        <td width=30%>Nome:</td> 

        <td width=70%><input type=text name=nome size=30></td> 

      </tr> 

      <p> 

      <tr align=LEFT> 

        <td width=30%>Turno:</td> 

        <td width=70%> 

          <SELECT NAME = turno> 

            <OPTION VALUE = "M">Manhã</OPTION> 

            <OPTION VALUE = "T">Tarde</OPTION> 

            <OPTION VALUE = "N">Noite</OPTION> 

          </SELECT> 

        </td> 

      </tr> 

    </table><p><p> 

    <input type=submit name="btnSub" value=ENVIAR>&nbsp;&nbsp; 

    <input type=reset  name="btnRes" value=LIMPAR> 

  </form> 

  </font> 

</body> 

</html> 
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b. Criar uma função javascript que faça as seguintes validações: 
• Verifique se a matrícula é numérica e possui 5 dígitos; 
• Verifique se o nome está preenchido; 

esta função deverá retornar true se os itens acima forem satisfeitos, ou false caso 
contrário. 

 
<head> 

  <script language="JavaScript"> 

    function validaForm() { 

 

      txtMatr = document.frmProva.matr.value; 

      tam = txtMatr.length; 

    

      if (tam != 5) { 

        alert ("A matrícula deve possuir 5 dígitos"); 

        return false; 

      }        

 

      digitos = "0123456789"; 

 

      for (i=0; i<tam; i++) 

        if (digitos.indexOf(txtMatr.charAt(i)) == -1) { 

          alert ("A matrícula deve ser numérica"); 

          return false; 

        }   

 

      if (document.frmProva.nome.value == "") { 

        alert ("A nome deve ser preenchido"); 

        return false; 

      }   

 

      return true; 

    } 

  </script> 

</head> 
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3. Faça as seguintes conversões de base: 
 (valor: 3 pontos) 

 
 

 

Decimal Binário Hexadecimal 
56 111000 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Binário Hexadecimal Decimal 
01101001 69 105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hexadecimal Decimal Binário 
7A 122 1111010 
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4. Defina os seguintes termos relacionados à Análise Orientada a Objetos: 
 (valor: 5 pontos) 

a. Polimorfismo: 
 
Polimorfismo é o nome formal para o fato de que, quando precisamos de um objeto 
de determinado tipo, podemos usar uma versão mais especializada dele. 
Polimorfismo em métodos é a capacidade que os métodos de mesmo nome têm de 
efetuarem tarefas diferentes. 
 
 
 
b. Herança: 
 
Capacidade de uma Classe poder herdar propriedades (atributos) e métodos de outra 
Classe. 
 
 
 
 
 
c. Sobrecarga: 
 
Sobrecarga de métodos é capacidade de métodos com mesmo nome poderem 
executar tarefas diferentes. Outro tipo de sobrecarga é a "Sobrecarga de 
Operadores", onde a operação realizada depende do tipo dos operandos envolvidos. 
 
 
 
d. Método abstrato: 
 
Diz-se que um método é abstrato, quando sua implementação é adiada para as suas 
sub-classes. Possui apenas o cabeçalho (protótipo). 
 
 
 
 
 
e. Interface: 
 
Interface é uma estrutura que representa uma classe abstrata "pura". Por exemplo, 
quando todos os métodos da classe são abstratos. 
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5. Escreva um algoritmo em pseudocódigo que decodifique, critique e imprima, caso 
esteja correta, a mensagem contida em um texto. O texto será recebido caracter a 
caracter pelo teclado. 

 (valor: 6 pontos) 
 
Regras: 

• O texto começa sempre por um número chamado "número-chave", que pode 
assumir os valores do intervalo de 2 a 5 inclusive. 

• O número-chave indica a quantidade de letras ou # que serão colocados antes de 
cada letra pertencente a mensagem original. 

• A mensagem codificada é escrita sempre duas vezes dentro do texto. 
• O término de uma palavra da mensagem é sempre marcado pelo caracter "/". 
• O término de uma mensagem é sempre marcado pelo caracter ".". 
• Para que a mensagem esteja correta, é necessário que seja igual nas duas vezes 

em que foi codificada dentro do texto, e o número de caracteres "#" que 
aparecem no texto seja igual ao valor do número-chave. 

 
Exemplo: 
Texto com a mensagem codificada: 
3  W  H  I  B  L  #  T  O  K  P  R  A  /  Q  V  M  S  J  E  T  O  L  X  G  R  N  D  E  T  B  
C  Z  E  /  .  B  N  #  B  M  Z  G  O  N  L  D  A  /  A  F  J  S  #  S  R  O  I  U  Y  R  W  H  
C  T  G  D  A  E  /  . 
 
Número-chave: 3 
Mensagem decodificada e impressa: BOA SORTE 
 
 
arquivo � variável usada para se referenciar um arquivo 

num, cont_car, cont_# � variáveis numéricas 

car, car_arq � variáveis caractere 

erro � variável lógica 
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Início 

  Abre(arquivo) 

  Leia(num) 

  cont_car  0 

  cont_#  0 

  Leia(car) 

  Enquanto (car <> '.') e (cont_# <= num) faça 

    Início 

      cont_car  cont_car + 1 

      Se (cont_car = (num + 1)) então 

        Início 

          grava(arquivo, car) 

          cont_car  0 

        Fim 

      Senão 

        Início 

          Se (car = '/') então 

            grava(arquivo, car) 

          senão (car = '#') então 

            cont_#  cont# + 1 

        Fim 

      Leia(car) 

    Fim 

  Fecha(arquivo) 

  Abre(arquivo) 

  Leia(car) 

  cont_car  0 

  erro  Falso 

  Enquanto (car <> '.') e (cont_# <= num) e (não erro) faça 

    Início 

      cont_car  cont_car + 1 

      Se (cont_car = (num + 1)) então 

        Início 

          Leia (arquivo, car_Arq) 

          cont_car  0 

          erro  (car <> car_arq) 

        Fim 

      Senão 

        Início 

          Se (car = '/') então 

            Início 

              Leia (arquivo, car_arq) 

              Erro  (car <> car_arq) 

            Fim 

          Senão 

            Se (car = '#') então 

              cont_#  cont_# + 1 

        Fim 

      Leia(car) 

    Fim 

  Fecha(arquivo) 

  Se (cont_# = num) e (não erro) então 

    Início 

      abre(arquivo) 

      Enquanto (não for fim de arquivo) faça 

        Início 

          Leia(arquivo, car) 

          Se (car = '/') então 

            imprima(' ') 

          senão 

            imprima(car) 

        Fim 

    Fim 

  Senão 

    imprima('Mensagem Incorreta') 

Fim 
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6. Considere uma implementação de filas usando vetores “circulares”. Usando a 
linguagem Pascal, C ou Visual Basic, pede-se: 

 (valor: 6 pontos) 
 

Opção de linguagem: (    ) Pascal    ou  (    ) C    ou  (    )VisualBasic 

 
a. Escreva o trecho de código que declare e inicialize as variáveis que você julgar 

necessário. Considere um vetor de inteiros, com 10 posições. 
 
int capacidade = 10; 

long dados[]; 

int primeiro; 

int ultimo; 

int nItens; 

 

dados = (long *)malloc(capacidade * sizeof(long)); 
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b. Crie uma função, chamada inserirNumero, para inserir um elemento na fila. 
Declare os parâmetros que julgar necessários. A função deverá retornar um valor 
booleano: verdadeiro se conseguir inserir o elemento, ou falso caso o vetor já 
esteja cheio. 
 
int inserirNumero(long dados[], long elem, int nItens, int capacidade, 

    int ultimo) { 

  if (nItens == capacidade) 

    return 0; 

 

  if(ultimo == capacidade-1) 

    ultimo = -1; 

 

  dados[++ultimo] = elem; 

  nItens++; 

 

  return 1; 

} 
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c. Criar uma função chamada verPosicao, que retorne a posição de um número, 
passado como parâmetro, na fila (não confundir a posição física no vetor), ou 0 
(zero) caso não seja encontrado. Além do número a ser pesquisado, declare os 
demais parâmetros que julgar necessários. 
 
int verPosicao(long dados[], long elem, int nItens, int capacidade, 

    int primeiro) { 

 

  int n, p; 

 

  n = 1; 

  p = primeiro; 

  while (n <= nItens) 

    if (elem == dados[p]) 

      return n; 

    else { 

      n++; 

 

    p++; 

    if (p == capacidade) 

      p = 0; 

  } 

 

  return 0; 

} 
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7. Complete o código Java abaixo de modo que a execução do método main() tenha 
o resultado esperado, ou seja, a troca dos valores dos atributos x e y na classe 
Cliente. 

 
 (valor: 2 pontos) 

O resultado impresso pelo programa é: 
4, 7 

 

 

 

class Prova { 
    public static void troca(I obj) { 
        // complete aqui 
        int aux; 
        aux = obj.getX(); 
        obj.setX(obj.getY()); 
        obj.setY(aux); 
    } 
} 
 
interface I { 
    public int getX(); 
    public int getY(); 
    public void setX(int x); 
    public void setY(int y); 
} 
 
public class Cliente implements I { 
    private int x; 
    private int y; 
 
    // complete aqui 
    public int getX() { 
        return x; 
    } 
    public int getY() { 
        return y; 
    } 
    public void setX(int val) { 
        x = val; 
    } 
    public void setY(int val) { 
        y = val; 
    } 
} 
 
class Teste { 
    public static void main(String args[]) { 
        Cliente c = new Cliente(); 
        c.setX(7); 
        c.setY(4); 
        Prova.troca(c); 
        System.out.println(c.getX() + ", " + c.getY()); 
    } 
} 
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8. Na maioria das linguagens de programação podemos encontrar dois tipos de 
subprogramas: as funções e os procedimentos. Utilizando a linguagem Delphi ou 
Visual Basic, pede-se para: 

 (valor: 8 pontos) 
 

Opção de linguagem: (    ) Delphi    ou  (    )VisualBasic 
 

a. Fazer uma função que receba o ângulo x (em radianos) e a quantidade de termos 
da série, e retorne o seno de x. O valor do seno pode ser obtido com boa 
aproximação através dos 30 primeiros termos da série a seguir: 

sen x =  X  -  X3  +  X5  -  X7  +  . . .  
           3!       5!      7!    

 
 

Em Delphi: 
 
Function fat (v : integer) : real; 
Var 
  i : integer; 
  f : real; 
 
Begin 
  f := 1; 
  for i := 1 to v do 
    f := f * i; 
  fat := f; 
End; 
 
Function seno (x : real, n : integer) : real; 
  s, f : double; 
  i : integer; 
 
begin 
  f := 1; 
  s := 0; 
  for i := 1 to n do 
    if (i mod 2 = 1) then 
      s := s + x / fat(i) 
    else 
      s := s – x / fat(i); 
 
  seno := s; 
End; 
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b. Escrever um procedimento (subrotina) que será utilizado para completar o trecho 
de código abaixo. Este procedimento (subrotina) deve receber o lado de um 
quadrado como parâmetro e retornar, também através de parâmetros, a área e o 
perímetro do quadrado. 

 
Opção de linguagem: (    ) Pascal    ou  (    )VisualBasic 

 

Em Pascal: 
 
Program Prova; 
Var  
  lado, area, per : integer; 
 
 
Begin 
  lado := 5; 
  calcular(lado, area, per); 
  writeln ('Area = ', area, '  Perímetro = ', per); 
End. 

 

Em Visual Basic: 
 
Private Sub Form_Load() 
  Dim lado As Integer, area As Integer, per as Integer 
   
  lado = 5 
  Call calcular(lado, area, per) 
  Debug.Print area 
  Debug.Print per 
  End 
End Sub 

 

 

Em Visual Basic: 
 
Sub calcular(ByVal ld as Indeger, ByRef ar as Integer, ByRef pe as Integer) 
  ar = ld * ld 
  pe = 4 * ld 
End Sub 
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9. Com relação aos sistemas de suporte à inteligência do negócio: 
(valor: 6 pontos) 

 

a. Caracterize os tipos de processamento OLTP e OLAP:            
 

OLTP: ON-LINE TRANSACTION PROCESSING 
- voltado para velocidade e automação de funções “repetitivas”; 
- mantém usualmente situação corrente; 
- atualizações e consultas em grande número; 
- baseado em transações; 
- trabalha com alto nível de detalhe; 

 
OLAP: ON-LINE ANALYTICAL PROCESSING 

- “Pequeno” número de consultas “variáveis”; 
- Necessidade de ver o dado sob diferentes perspectivas: aplicações dinâmicas; 
- Operações de agregação e cruzamentos; 
- Atualização quase inexistente, apenas novas inserções; 
- Dados Históricos são relevantes; 
- Consistência é fundamental; 
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b. Cite as operações usuais em ferramentas OLAP: 
 
- Navegação pelas hierarquias e seus elementos: permite selecionar as perspectivas sob as quais 

se deseja visualisar as variáveis ou medidas; 
 
- Cruzamentos: permitem sumariar fatos segundo diferentes combinações das dimensões; 
 
- Drill down: navegação ao longo das dimensões na direção de maior detalhe; 
 
- Roll up (Drill up): navegação ao longo das dimensões na direção de menor detalhe; 
 
- Rotação: capacidade de inverter colunas e linhas navegação ao longo da dimensões na direção 

de maior detalhe ; 
 
- Slice: seleção definindo um subcubo (ex: vendas onde  cidade = ‘Porto Alegre’ e data = 

‘01/01/2005’); 
 
- Cálculo e  ranking (Ex: top 3% das cidades por média de rendimentos); 
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c. O esquema estrela é o dominante nas abordagens de modelagem dimensional. 
Descreva as suas características: 

 
- Distingue melhor as dimensões dos fatos medidos; 
 
- Simplifica a visualização dimensional; 
 
- É uma mistura de modelagem conceitual com modelagem lógica, pois já é bastante voltada para 

a abordagem relacional (a literatura fala sempre em tabelas); 
 
- é assimétrico (se comparado com os esquemas ERs): 

o Tabela de Fatos: 
� Tabela dominante, usualmente com grande volume de dados; 

o Tabelas de Dimensões: 
� Tabelas que “qualificam” os  fatos; 
� um join liga cada tabela de dimensão à tabela de fatos; 
� em geral, de volume bem menor que as tabelas de fatos; 
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10. Diferencie Administração de Dados e Administração de Banco de Dados: 

(valor: 2 pontos) 
ADMINISTRAÇÃO DE DADOS 

 
- Responsável central sobre os dados (entender os dados e as necessidades da empresa em 

relação a esses dados); 
- Decidir que dados devem ser armazenados; 
- Estabelecer normas para manter e tratar os dados (quem pode executar que operações sobre 

quais dados e em quais circunstâncias) – norma de segurança de dados; 
- Opera no nível estratégico; 

 
- Administra os dados como recurso da empresa e não com a visão de determinada aplicação. 

Para isto promove: 
o compartilhamento dos dados entre as aplicações, buscando evitar redundâncias no 

registro das informações; 
o integração entre as aplicações através de seus dados; 
o mecanismos para integridade dos dados. 

- Administra os meta-dados; 
- Define e apoia uso de padrões referentes aos meta-dados; 

 
 

 
ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS 

- Responsável pela implementação das decisões do AD; 
- Criar BD´s e implementar os controles técnicos para por em prática as normas definidas pelo 

AD; 
- Responsável por garantir a operação do BD com desempenho adequado através de uma 

ampla variedade de serviços técnicos; 
o Definir o esquema conceitual; 
o Definir o esquema interno; 
o Ligação com usuários; 
o Definir restrições de segurança e integridade; 
o Definir normas de carga e descarga; 
o Monitorar o desempenho 
o Responder a requisitos de mudanças; 

 
- Opera no nível técnico; 
 
- Administra as bases de dados de forma a garantir sua disponibilidade, desempenho e 

integridade; 
- Propõe e apóia soluções na parte de arquitetura de BD; 
- Define e apóia uso de padrões referentes ao ambiente de BD; 
- Apóia a equipe de Sistemas de Informação no uso de SGBDs e ambiente de BD; 
- Participa em projetos de novas arquiteturas envolvendo BD. 

 
 

 
 
(Date 1.4 e 2.7 e Realidade de empresas) 
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11. Caracterize Independência de Dados e Independência Funcional:   
(valor: 3 pontos) 

 
INDEPENDÊNCIA DE DADOS 

 
- 2 tipos: física e lógica; 
- Física: 

o Aplicação não ser sensível (não precisar ser alterada): 
� à forma como os dados estão armazenados fisicamente; 
� e à técnica de acesso aos dados; 

o imunidade das aplicações a alterações na representação física e na técnica de acesso dos 
dados; 

- Lógica: 
o Imunidade de usuários e programas de usuários a mudanças na estrutura lógica do BD 

(nível conceitual); 
o Proporcionadas por visões no modelo relacional; 
o 2 aspectos na independência de dados lógica: 

� crescimento (novos atributos, novas tabelas); 
� reestruturação (divisão de tabelas); 

 
(Date 1.5 e 9.1) 
 
 
 

INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL 
 
- decorrente de modularidade, abstração e ocultamento da informação; 
- módulos com uma finalidade única e sem interação excessiva com outros módulos; 

(trate de uma função específica dos requisitos e tenha interface simples quando visto de 
outras partes da estrutura do programa) 

- é medida por 2 critérios qualitativos: 
o coesão (robustez funcional); 
o acoplamento (medida da interdependência relativa entre módulos); 

 
(Pressman 13.5) 
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12. Coesão a acoplamento são medidores qualitativos de modularidade.   
(valor: 4 pontos) 

 

a. Defina coesão e cite os tipos de coesão: 
 

É a medida da robustez funcional relativa de um módulo – cuida de uma subfunção específica dos 
requisitos; 
 
Grau em que um módulo localiza apenas uma coisa; 
 
Busca-se alta coesão coesão mas freqüentemente aceita-se o nível intermediário; 
 
Tipos: 

- Coincidental; 
- Lógica; 
- Temporal; 
- Comunicacional; 
- Procedimental; 
- Funcional (realiza uma tarefa procedimental distinta); 

 
 

 
(Pressman 13.5) 

 
 
 
 
 
 

b. Defina acoplamento e cite os tipos de acoplamento: 
 
É a medida da interdependência relativa entre módulos – interface simples; 
É uma indicação qualitativa do grau com que um módulo está conectado a outros módulos e ao 
mundo exterior; 
 
Grau de interconexão entre módulos numa estrutura de software; 
 
Busca-se baixo acoplamento; 
 
Tipos: 

- de Dados; 
- por Imagem; 
- de Controle; 
- Externo; 
- por Área comum; 
- por Conteúdo; 

 
 

 
(Pressman 13.5) 
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13. As eleições fazem parte do processo democrático de escolher representantes da 

população para atuarem no governo.                  
(valor: 8 pontos) 

Nesse contexto, sabemos que: 
- Esses representantes ocupam os seguintes cargos: Presidente, Governadores, 

Prefeitos, Senadores, Deputados (Federais e Estaduais) e Vereadores; 
- Alguns cargos são para as cidades; outros para os estados e para o país; 
- Há uma regra que define a número de representantes para cada cargo de acordo 

com o número de habitantes da cidade ou estado; 
- Cada partido político possui uma sigla, um nome, a data de fundação, um 

número e um conjunto de partidários; cada partidário possui um nome, número 
de registro no partido, data de filiação e data de desligamento do partido; 

- Numa eleição, há cargos que podem ter mais de um candidato por partido e há 
cargos que podem ter apenas um candidato por partido; 

- Um partido pode não concorrer a determinados cargos numa eleição. 
- Em cada eleição, os partidos indicam partidários como candidatos aos cargos; 

cada partidário só pode concorrer a um cargo, sendo identificado por um número 
na respectiva eleição; 

- Demais informações relativas às eleições (zonas e seções eleitorais, eleitores, 
turnos de votações, etc.) não fazem parte desse contexto. 

 
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 e modalidades; 
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14. Considere um banco de dados relacional com as seguintes tabelas e seus atributos: 
                                                                                                  (valor:  5 pontos) 

  
REVISTA (códigoR, título, preço) 
ASSINANTE (códigoA, nome, endereço) 
ASSINATURA (códigoR, códigoA, data_início, data_término) 
 
A tabela REVISTA contém a relação de revistas de uma editora, com código, título e 
preço da assinatura anual;  
A tabela ASSINANTE contém o cadastro de assinantes, com código, nome e endereço;  
A tabela ASSINATURA contém as assinaturas correntes, com datas de início e término 
da assinatura.  
Os atributos sublinhados constituem chaves primárias. 
 
 

a. Escrever os comandos (ou seqüências de comandos) SQL necessários para 
apresentar as REVISTAS (TÍTULO) não assinadas atualmente (sem assinaturas 
correntes): 

 
SELECT revista.título 
FROM revista 
WHERE revista.códigoR NOT IN (SELECT assinatura.códigoR FROM assinatura); 

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

apresentar os ASSINANTES (NOME) que atualmente (correntemente) assinam 
todas as REVISTAS: 

 
SELECT assinante.nome 
FROM assinante 
WHERE códigoA IN 
(SELECT códigoA  
FROM assinatura  
GROUP BY códigoA  
HAVING COUNT(*) = 
(SELECT COUNT(*) FROM revista)); 
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c. Escrever os comandos (ou seqüências de comandos) SQL necessários para 
aplicar um desconto de 25% no preço de assinatura anual das REVISTAS: 

 
UPDATE revista SET preço = [preço]*0.75; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Escrever os comandos (ou seqüências de comandos) SQL necessários para 
ELIMINAR as ASSINATURAS anteriores ao ano de 2003 (data de término 
anterior a 2003): 

 
DELETE * 
FROM assinatura 
WHERE data_término < 01/01/2003; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e. Escrever os comandos (ou seqüências de comandos) SQL necessários para 

INSERIR para o ano de 2006 as ASSINATURAS do ASSINANTE “CKM3456” 
feitas no ano 2005 (data de início): 

 
INSERT INTO assinatura ( códigoR, códigoA, data_início, data_término ) 
SELECT "CKM3456", códigoA, data_início+365, data_término+365 
FROM assinatura 
WHERE códigoA= "CKM3456" 
AND (data_início >= 01/01/2005 AND data_início <= 31/12/2005); 
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SEGUNDA PARTE - DISSERTAÇÃO   (Valor:   30 pontos) 

 

 Desenvolva o tema sorteado sob a forma de Dissertação, utilizando, no mínimo, 

três páginas e, no máximo, cinco. 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 – História e Evolução da Informática 
 
2 – Dispositivos de Armazenamento 
 
3 – Programação Estruturada 
 
4 – Programação Orientada a Objetos 
 
5 – Arquitetura de Sistemas de Banco de Dados 
 
6 – SQL ANSI 
 
7 – Engenharia de Requisitos 
 
8 – Prototipagem 
 
9 – Teste de Software: Caixa Branca e Preta 
 
10 – CMM 
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